
Εµείς τα παιδιά του 2010
ΕΕµµεείίςς  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  22001100, είµαστε συνεχώς απασχοληµένα µε κάτι. ∆ιάβασµα, αγγλικά, γαλ-

λικά ή γερµανικά, πιάνο ή κιθάρα, κοµπιούτερ ή αθλητισµό, χορός ή ταε κβο ντο, ιδιαίτερα.
ΣΣυυννεεχχώώςς  κκάάττιι  έέχχοουυµµεε  νναα  κκάάννοουυµµεε!!!!
Οι πόλεις που µένουµε φτιάχτηκαν µόνο για µεγάλους. Και να φανταστείς ότι τα παι-
διά που µένουν στα χωριά µας ζηλεύουν! Oι χώροι διασκέδασης προβλέπουν
ασχολίες για τις µεγάλες ηλικίες. Οι άνθρωποι σκέφτονται µόνο τους εαυ-
τούς τους και όχι τις επόµενες γενιές. Ζουν εγωιστικά, παίρνοντας
από τη φύση ό,τι ανήκει σε όλους µας και την καταστρέφουν.
Νερό, θάλασσες, ατµόσφαιρα και οτιδήποτε άλλο βάζει ο νους!
Κοιτάνε µόνο την οικονοµία που την έχουν κάνει χάλια και για µας
δεν νοιάζονται.
ΕΕµµεείίςς  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  22001100, στενοχωριόµαστε και αγχωνόµαστε για όλα αυτά που ακούµε και βλέπουµε στην τηλεόραση.

Βία, σκοτωµοί, πόλεµοι, βασανισµοί ανθρώπων, κλοπές, εξεγέρσεις και πεινασµένοι άνθρωποι και άνεργοι.
Ποιο θα είναι το µέλλον µας, που θα βρίσκουµε δουλειές, τι θα γίνει µε την οικονοµία, θα µπορούµε να βγάζουµε αξιοπρεπώς το ψωµί µας;
ΣΣ..ΟΟ..ΣΣ..  ΖΖηηττάάµµεε,,  εεµµεείίςς  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  22001100, να µην µας αγχώνετε, να µας δώσετε ελπίδα, να σκεφτείτε υπεύθυνα το µέλλον µας,

να δηµιουργήσετε καλές συνθήκες για παιδεία, εργασία και υγεία: σωµατική και ψυχική.
ΕΕµµεείίςς  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  22001100, θέλουµε καθαρή φύση, λιγότερο άγχος, ελεύθερο χρόνο, προϋποθέσεις για καλύτερη ζωή και πάνω από

όλα ΑΓΑΠΗ. Αν µας αγαπάτε πραγµατικά θα φροντίσετε το παρόν και το µέλλον µας.

Ραφαήλ Τρύφωνας, ∆1
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Η πρώτη µικρή παράσταση που δώσαµε για µένα ήταν η µεγαλύτερη.
Ήταν και θα είναι η πρώτη παράσταση της ζωής µου. Βέβαια κατά τη
διάρκεια του χρόνου ετοιµάσαµε και άλλες πιο µεγάλες παραστάσεις.
Και στις δυο παραστάσεις η αίθουσα ήταν γεµάτη.

Εγώ δεν συµµετείχα και στις δυο παρά µόνο στην πρώτη. Ο τίτλος ήταν
«Έλα στη θέση µου Άγιε Βασίλη». Μου άρεσε πάρα πολύ όταν κάναµε τις
πρόβες, αλλά και όταν ανεβήκαµε στη σκηνή και δώσαµε όλο τον εαυτό
µας. Της παράστασης ο τίτλος που δεν συµµετείχα ήταν « Κ.Υ.Ρ.Ι.Ο.Σ αγνο-
είται». Όταν παρακολούθησα το τελευταίο, γιατί µέχρι τότε είχα δει κά-
ποιες πρόβες, µου άρεσε πάρα πολύ το σκηνικό, αλλά και όλο το έργο
ήταν φανταστικό!
Το θέατρο µου αρέσει, γιατί ψάχνεις να βρεις ένα εαυτό που όµοιο δεν έχεις
(βέβαια µερικές φορές τον έχεις. Απλά δεν το ξέρεις! Έτσι το µόνο που
έχεις να κάνεις είναι να ψάξεις µέσα σου και να τον βρεις!!!)

ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ  ««ΕΕΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΙΙΕΕ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗ»»
Η µεγάλη στιγµή πλησιάζει. Η αρχή των ονείρων µου αρχίζει. Άγχος επικρατεί. Κόσµος έχει αρχίσει να έρχε-
ται. Συµµαθητές, φίλοι, συγγενείς παίρνουν τις θέσεις τους, για να δουν το θεατρικό που έχουµε ετοιµάσει.
Σε λίγο η µουσική θα αρχίσει για να ανεβούµε στη σκηνή. Ο καθένας µόνος του πια!!!

Φλώρα Κυριακάκη, Ε2

ΠΠΩΩΣΣ  ΈΈΝΝΙΙΩΩΣΣΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ
Με την συµµετοχή µου στο θεατρική οµάδα γνώρισα και άλλους φίλους που δεν είχα. Όταν έπαιζα το ρόλο
µου ένιωθα σαν να είµαι µέσα στην προσωπικότητα του ήρωα που υποδυόµουν.
Την πρώτη µου παράσταση, «Έλα στη θέση µου Άγιε Βασίλη», την δώσαµε στο αµφιθέατρο των Τ.Ε.Ι. ήταν
πολύς κόσµος και ντρεπόµουν στην αρχή να πω τα λόγια µου. Αλλά µετά που άρχισα να τα λέω, πήρα θάρ-
ρος και ξεχάστηκα στον µαγικό κόσµο της υπόθεσης του έργου. Ένιωσα συγκίνηση, όταν είδα τον κόσµο να
µας θαυµάζει και να µας χειροκροτεί!!!
Στη δεύτερη παράσταση, «Κ.Υ.Ρ.Ι.Ο.Σ αγνοείται», την οποία δώσαµε τρεις συνεχόµενες µέρες και είχαµε την
ευκαιρία να διασκεδάσουµε εµείς οι µικροί ηθοποιοί περισσότερο και να ευχαριστηθούµε κάθε λεπτό της
παράστασης περισσότερες φορές, ένιωσα χαρά και οµαδικότητα καθώς όλοι συνεργαζόµασταν αρµονικά για
την επιτυχία της παράστασης. Στις πρόβες που κάναµε, ένιωθα κάθε λεπτό ευχαρίστηση και δηµιουργικότητα.
Για το λόγο αυτό όποιος καινούργιος θέλει να έρθει στη θεατρική οµάδα θα περάσει SUPER!!!!!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ.

ΟΟρριισσµµέέννεεςς  φφοορρέέςς  τταα  ππααιιδδιιάά  ααππόό  ““ααγγγγεελλάάκκιιαα””    γγίίννοοννττααιι  ……  ““δδιιααββοολλάάκκιιαα””!!!!!!!!

ΟΟιι  γγοοννεείίςς  ττιι  κκάάννοουυνν  γγιιαα  νναα  τταα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσοουυνν;;  
Προσπαθούν, συνήθως,  µε απαγορεύσεις …του τύπου:
<<ΠΗΓΑΙΝΕ , ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΣΟΥ…>>

ή
<<ΓΙΑ  ∆ΥΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΜΕΣΑ…ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΟΛΤΕΣ…>>>κλπ…
να το επαναφέρουν στην τάξη…

ΝΝοοµµίίζζεεττεε  όόττιι  φφέέρρννεειι  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ααυυττόό;;
Μπορεί το παιδί να σταµατήσει να δηµιουργεί, για λίγο, δυσκολίες, ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΤΑ ΣΥ-

ΝΕΧΙΖΕΙ…ΑΚΑΘΕΚΤΟ!!!
Και κάθε φορά θα γίνεται η ίδια σκηνή αλλά  µε µεγαλύτερη ένταση. Άρα τιµω-

ρία µε αποτελεσµατικότητα …µηδέν!!!

ΤΤιι  κκάάννοουυµµεε  λλοοιιππόόνν;;
Χρειάζεται κάποια δραστική τιµωρία ή διάλογος µε το παιδί;
Μία σκληρή τιµωρία µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά, µέχρι και σε αυτοκτονία…

Η  σωµατική τιµωρία, σίγουρα, δεν ωφελεί πουθενά αλλά φέρνει πολύ κακά
αποτελέσµατα …

Τα παιδιά µε την τιµωρία στρέφονται εναντίον τον γονιών τους
και αρχίζουν να τους βλέπουν σαν αντιπάλους και όχι σαν φί-
λους, όπως θα ‘πρεπε…

Άρα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από ένα διάλογο, διότι  το παιδί
µέσα από αυτό µαθαίνει να λειτουργεί µε ηρεµία αλλά και παράλληλα ανα-
πτύσσετε και µία φιλική σχέση ανάµεσα σε παιδί και γονείς…

Τα παιδιά πρέπει να έχουν επαφή µε τους γονείς του και ποτέ να µην είναι ΄΄αντί-
παλοι΄΄ αλλά αντιθέτως όταν το παιδί έχει κάποιο πρόβληµα οι γονείς πρέπει να είναι

εκεί να τον συµβουλέψουν …
Επίσης, πολύ βλαβερό είναι  οι γονείς να δωροδοκούν τα παιδιά για να µην κάνουν κάτι…Έτσι, τα παιδιά κακο-
µαθαίνουν και µαθαίνουν  να µην διεκδικούν αλλά να εκβιάζουν…
ΗΗ  ηηρρεεµµίίαα  κκααιι  ηη  γγααλλήήννηη  σσττηη  ζζωωήή  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  εείίννααιι  πποολλύύ  σσηηµµααννττιικκόό……
Αν οι γονείς δέρνουν το παιδί αργότερα και αυτό θα γίνει πολύ επιθετικό και απότοµο ή αν το βρίζουν και το υπο-
τιµούν, αυτό θα αισθάνεται κατώτερο για τον εαυτό του, έτσι  για να αµυνθεί θα χρησιµοποιεί βρισιές κ.α.
Ο διάλογος είναι η χρυσή τοµή για µία ήρεµη συµβίωση µίας οικογένειας, και αν το παιδί κάνει κάποιο λάθος οι
γονείς θα είναι εκεί να του πουν το σωστό και να το συµβουλέψουν…

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΙΓΚΟΥΝΑΚΗ

Συνέντευξη
--  ΠΠόόττεε  κκααττααλλάάββααττεε  όόττιι  ““ππρρέέππεειι””  νναα  αακκοολλοουυθθήήσσεεττεε
ττοο  εεππάάγγγγεελλµµαα  ττοουυ  σσυυγγγγρρααφφέέαα;;  
- Ένας άνθρωπος καταλαβαίνει ότι του αρέσει και
µπορεί να γίνει συγγραφέας όταν του αρέσει να διη-
γείται  ιστορίες…χρειάζεται δηλαδή να µπορεί να
είναι αφηγητής  της ίδιας του της ζωής .
Αυτή η ανάγκη, τον κάνει να  καταλάβει ότι µπορεί
να τα γράψει και σε βιβλίο…Και όταν τα καταφέρει
τότε είναι πια συγγραφέας!!!
--  ΠΠώώςς  τταα  ππηηγγααίίννααττεε  σσττιιςς  εεκκθθέέσσεειιςς,,  σσττοο  σσχχοολλεείίοο;;
- Απ’ ότι λένε οι δάσκαλοι και θυµάµαι και εγώ, έγραφα
καλές εκθέσεις, αλλά δεν  είµαι βέβαιη ότι αυτός που
γράφει καλές εκθέσεις µπορεί να γράψει και βιβλία…
Αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι  να παρα-
τηρεί τα πράγµατα γύρω του και να αφήνει τη φαν-
τασία του ελεύθερη…αυτό είναι το σηµαντικό.
--  ΟΟιι  γγοοννεείίςς  κκααιι  οοιι  δδάάσσκκααλλοοίί  µµααςς,,  µµάάςς  λλέέννεε  νναα  δδιιαα--
ββάάζζοουυµµεε  ββιιββλλίίαα  ττώώρραα  πποουυ  εείίµµαασσττεε  µµιικκρροοίί..  ΕΕσσεείίςς
δδιιααββάάζζααττεε  ββιιββλλίίαα;;
- Μεγάλωσα σε ένα νησί, την Κάρπαθο, και εκείνη την
εποχή, δεκαετία του ́ 60, τα βιβλία που υπήρχαν ήταν
λίγα. Αλλά ότι έβρισκα το διάβαζα µε µεγάλη ευχαρί-
στηση.  Μου άρεσε πολύ να διαβάζω οτιδήποτε…
--  ΛΛέέννεε  ππώώςς  γγιιαα  έένναα  σσυυγγγγρρααφφέέαα  υυππάάρρχχεειι  σσυυγγκκεεκκρριι--
µµέέννοοςς  χχώώρροοςς  πποουυ  εεµµππννέέεεττααιι  έένναα  ββιιββλλίίοο,,  ιισσχχύύεειι  ααυυττόό;;
- Ισχύει µε µένα. Εγώ εµπνέοµαι από τη ζωή των
παιδιών , δηλαδή παρακολουθώ τη ζωή τους και
αυτά που βλέπω να ζούνε και να λένε, τα βάζω και
εγώ στα βιβλία µου…
--  ΠΠοοιιοοςς  θθαα  εείίννααιι  οο  ττίίττλλοοςς  ττοουυ  εεππόόµµεεννοουυ  ββιιββλλίίοουυ  σσααςς;;
- Ο τίτλος του επόµενου βιβλίου µου θα είναι πασχα-
λινός, “ΒΑΦΟΥΜΕ ΑΥΓΑ…ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑ”’.
Είναι δύο µικρά αδερφάκια και αναλαµβάνουν να
βάψουνε τα αυγά κάποια πασχαλιά.
--  ΠΠόόσσοο  χχρροοννώώνν  ήήσσαασστταανν  όότταανν  εεκκδδώώσσααττεε  ττοο  ππρρώώττοο
σσααςς  ββιιββλλίίοο;;
- Το πρώτο µου βιβλίο το έγραψα, όταν ήµουν πε-
ρίπου σαράντα χρονών. ∆εν ξεκίνησα µικρή…

Το πρώτο µου βιβλίο το έβγαλα αφού είχα γεννήσει
τα τρία µου παιδιά και τους είχα διαβάσει  πολλά
βιβλία, και έτσι άρχισα να γράφω τα δικά µου.
--  ΤΤιι  ααιισσθθάάννεεσσττεε  όότταανν  γγρράάφφεεττεε  έένναα  ββιιββλλίίοο;;
-  Αισθάνοµαι πάρα πολύ  µεγάλη χαρά, ικανοποί-
ηση. Την ώρα που το γράφω αισθάνοµαι ευτυχι-
σµένη. Την ίδια χαρά νιώθω και την ώρα  που το
βλέπω να γίνετε βιβλίο …
Όταν κανείς ασχολείται µε ένα βιβλίο, µόνο χαρές  έχει
να πάρει, είτε είναι συγγραφέας είτε είναι αναγνώστης.
--  ΠΠόόσσοο  κκααιιρρόό  σσααςς  ππααίίρρννεειι  γγιιαα  νναα  γγρράάψψεεττεε  έένναα  ββιιββλλίίοο;;
- Μου έχει συµβεί  τα µικρά βιβλιαράκια να τα
γράψω ακόµα και σε 15 µέρες αλλά µου έχει  συµ-
βεί, επίσης,  στα µεγάλα µυθιστορήµατα να περά-
σουν και δύο χρόνια µέχρι να τα τελειώσω.
Είναι θέµα έµπνευσης και θέµα δουλειάς. Πρέπει
να κάτσει κανείς ώρες και καµιά φορά δεν έχω την
άνεση του χρόνου, µια και τα βιβλία είναι η ευχα-
ρίστηση µου και όχι το πραγµατικό µου επάγγελµα.
--  ΚΚααθθώώςς  γγρράάφφεεττεε  έένναα  ββιιββλλίίοο  ,,  ζζεείίττεε  κκααιι  εεσσεείίςς  µµααζζίί
µµεε  ττοουυςς  ήήρρωωεεςς  ήή  εείίσσττεε  ααππλλαα  έέννααςς  ααφφηηγγηηττήήςς;;
- Μπαίνω µέσα στο βιβλίο και το ζω. Κάθε βιβλίο
µου είναι και µία ξεχωριστή εµπειρία για µένα.
Για παράδειγµα, όταν οι ήρωες µου βιώνουν µία δύ-
σκολη κατάσταση, και εγώ µπορεί να κλαίω µαζί τους…
Κάθε δικό τους συναίσθηµα είναι και δικό µου.
--  ΠΠώώςς  σσααςς  έέρρχχεεττααιι  ηη  ιιδδέέαα  γγιιαα  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα  κκάάθθεε  ββιιββλλίίοουυ;;
- Η ιδέα µπορεί να σε επισκεφτεί ξαφνικά, εκεί που
δεν το περιµένεις…
--  ΠΠοοιιοο  ήήτταανν  ττοο  ππρρώώττοο  σσααςς  ββιιββλλίίοο;;
- Το πρώτο µου βιβλίο ήταν µία σειρά από ποι-
ήµατα. “ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”
--  ΌΌτταανν  γγρράάψψααττεε  ττοο  ππρρώώττοο  σσααςς  ββιιββλλίίοο,,  ττιι  σσυυννααιισσθθήή--
µµαατταα  εείίχχααττεε;;
- Πάρα πολύ χαρά, γιατί το “Θαλασσινό Σχολείο”
ήταν µία πραγµατική εικόνα που την έζησα µε τα
παιδιά µου ένα καλοκαίρι στην Κάρπαθο…

ΣΤ2

ΤΟ ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ…
ΑΣ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ…

ΓΓίίννααννεε  ττόόσσεεςς  πποολλλλέέςς  εεκκδδρροοµµέέςς,,  ααννέέββηηκκαανν
ττόόσσεεςς  θθεεααττρριικκέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  κκααιι  ππρρααγγµµαα--
ττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  ττόόσσαα  εειικκαασσττιικκάά  εερργγαασσττήήρριιαα  κκααιι
ααθθλληηττιικκοοίί  ααγγώώννεεςς  πποουυ  οοππωωσσδδήήπποοττεε  κκααννέέ--
ννααςς  δδεενν  ππρρόόλλααββεε  νναα  ββααρρεεθθεείί..
ΡΡωωττώώννττααςς  λλοοιιππόόνν  κκάάπποοιιοουυςς  ααππόό  ααυυττοούύςς
πποουυ  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  σσεε  όόλλαα  ααυυττάά,,  µµααζζεεύύττηηκκαανν
οοιι  εεννττυυππώώσσεειιςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν..
ΟΟππωωσσδδήήπποοττεε  ηη  έέκκθθεεσσηη  ΝΝτταα  ΒΒίίννττσσιι  πποουυ  εεππιι--
σσκκέέφφθθηηκκαανν  τταα  ττµµήήµµαατταα  ττηηςς  έέκκττηηςς  ήήτταανν  εενν--
ττυυππωωσσιιαακκήή  άάνν  κκααιι  κκάάπποοιιοοιι  ππααρρααπποοννέέθθηηκκαανν
όόττιι  υυππήήρρχχαανν  πποολλλλάά  σσππαασσµµέένναα..
ΤΤοο  ΜΜοουυσσεείίοο    ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΖΖωωήήςς  ττοο  εεππιισσκκέέ--
φφθθηηκκεε  ηη  ΠΠέέµµππττηη  κκααιι  ηη  έέκκττηη  ττάάξξηη..  ΤΤαα  ππααιιδδιιάά
εείίδδαανν  ππωωςς  γγιιννόότταανν  ππααλλιιάά  ττοο  µµάάθθηηµµαα,,  τταα
ππρράάγγµµαατταα  πποουυ  υυππήήρρχχαανν  ττόόττεε  σστταα  σσχχοολλεείίαα,,
ππωωςς  ήήτταανν  οοιι  ππααλλιιέέςς  σσχχοολλιικκέέςς  εεφφηηµµεερρίίδδεεςς
κκααιι  ππεερριιοοδδιικκάά  κκααιι  έέππααιιξξαανν  πποολλλλάά  ππααιιχχννίίδδιιαα..
ΤΤοο  ΣΣχχοολλεείίοο  ππήήγγεε  εεππίίσσηηςς  εεκκδδρροοµµήή  σσττηηνν  ΜΜοοννήή
ΑΑρρκκααδδίίοουυ  κκααιι  εεκκεείί  έέγγιιννεε  µµίίαα  ααππόό  ττιιςς  θθεεααττρριι--
κκέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ττηηνν  θθεεααττρριικκήήςς  οοµµάάδδααςς..
ΆΆλλλλαα  δδύύοο  ΜΜοουυσσεείίαα  πποουυ  εεππιισσκκέέφφθθηηκκαανν  ττάά--
ξξεειιςς  ττοουυ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  µµααςς  ήήτταανν  ττοο  ΝΝααυυττιικκόό
ΜΜοουυσσεείίοο  σστταα  ΧΧααννιιάά  ((ηη  ΤΤρρίίττηη  ττάάξξηη))  ααλλλλάά  κκααιι
ττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΦΦυυσσιικκήήςς  ΙΙσσττοορρίίααςς  σσττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο
((ηη  ∆∆εευυττέέρραα  κκααιι  ηη  ΤΤρρίίττηη  ττάάξξηη))..  
ΑΑκκόόµµαα  ηη  ΤΤρρίίττηη  ττάάξξηη  εεππιισσκκέέφφθθηηκκεε  κκααιι  ττηηνν
ΚΚννωωσσόό  εεννώώ  ηη  ΠΠέέµµππττηη  κκααιι  ηη  ΈΈκκττηη  εεππιισσκκέέ--
φφθθηηκκεε  ττηηνν  ΣΣππιιννααλλόόγγκκαα  εεννώώ  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ππρρώώ--
ττηηςς  ττάάξξηηςς  µµααςς  εείίππαανν  όόττιι  ππήήγγαανν  σσττοονν  ΚΚήήπποο..
ΆΆλλλλεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  πποουυ  εείίχχαανν  οοιι  ττάάξξεειιςς
ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  µµααςς  ήήτταανν  τταα  εερργγαασσττήήρριιαα  χχρριι--
σσττοουυγγεεννννιιάάττιικκωωνν  σσττοολλιιδδιιώώνν  πποουυ  σσυυµµµµεεττεείί--
χχαανν  οοιι  µµιικκρρέέςς  ττάάξξεειιςς    εεννώώ  όόλλεεςς  οοιι  ττάάξξεειιςς
έέφφττιιααξξαανν  ααπποοκκρριιάάττιικκεεςς  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεννώώ
φφττιιάάξξααµµεε  ττόόσσοο  ωωρρααίίαα  ππρράάγγµµαατταα  σστταα  ΕΕιικκαα--
σσττιικκάά  ΕΕρργγαασσττήήρριιαα..  
ΣΣαανν  ηηθθοοπποοιιοοίί  δδώώσσααµµεε  πποολλλλέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς
κκααιι  όόλλεεςς  εείίχχαανν  πποολλύύ  µµεεγγάάλληη  εεππιιττυυχχίίαα..  ΤΤαα
σσκκηηννιικκάά,,  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα,,  οοιι  ααφφίίσσεεςς,,  ηη  δδιιαα--
φφήήµµιισσηη  γγιιαα  ττιιςς  µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς
ήήτταανν  όόλλαα  φφαανντταασσττιικκάά  
ΠΠρρέέππεειι  νναα  οοµµοολλοογγήήσσοουυµµεε  όόττιι  εείίµµαασσττεε  κκααλλλλιι--
ττέέχχννεεςς..
ΗΗ  έέκκττηη  ττάάξξηη  όόππωωςς  εείίννααιι  κκααθθιιεερρωωµµέέννοο  δδιιοορρ--
γγάάννωωσσεε  κκααιι  φφέέττοοςς  ττοο  κκυυννήήγγιι  θθηησσααυυρροούύ  ττοουυ
σσχχοολλεείίοουυ  µµααςς  πποουυ  ήήτταανν  εεππιιττυυχχηηµµέέννοο  εεννώώ
οοµµάάδδαα  ππααιιδδιιώώνν  ττηηςς  έέκκττηηςς    ττάάξξηηςς  ττοουυ  σσχχοο--
λλεείίοουυ  µµααςς  κκέέρρδδιισσεε  κκααιι  ττοο  κκυυννήήγγιι  θθηησσααυυρροούύ
ττηηςς  ππόόλληηςς  µµααςς..
ΕΕκκττόόςς  ααππόό  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  εείίµµαασσττεε  κκααιι  ααθθλληηττέέςς
ααφφοούύ  ππήήρρααµµεε  σσττοουυςς  σσχχοολλιικκοούύςς  ααγγώώννεεςς
πποολλλλάά  ββρρααββεείίαα..
ΚΚααιι  έέττσσιι  φφττάάννοουυµµεε  κκοουυρραασσµµέέννοοιι  ααλλλλάά  χχαα--
ρροούύµµεεννοοιι  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  χχρροοννιιάάςς..

ΈΈνναα  ααππόό  τταα  µµεεγγααλλύύττεερραα
ππρροοββλλήήµµαατταα  πποουυ  έέχχοουυνν

τταα  ππααιιδδιιάά  εείίννααιι  ηη  ααϋϋππννίίαα!!!!

ΑΑυυττήή  µµπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι
σστταα  ππααιιδδιιάά::

• µείωσης της συγκέντρωσης και της προ-
σοχής κατά τη διάρκεια της ηµέρας.

• επηρεάζει την απόδοση στο σχολείο.
• Λόγω της κούρασης, τα παιδιά παρου-

σιάζουν υπνηλία και χρειάζονται να κοι-
µούνται κατά τη διάρκεια της ηµέρας.

Η αϋπνία επηρεάζει το 12% των παιδιών ηλι-
κίας από 11 έως 15 ετών. ∆ηλαδή περισσότερα
από 1 παιδί στα 10, αναφέρουν ότι έχουν πρό-
βληµα ύπνου κάθε βράδυ.
Αυτό το πρόβληµα µπορεί να λυθεί εύκολα
απλά να µην κοιµόµαστε!!! ..εεε συγγνώµη ...να
κοιµόµαστε ήθελα να πω !!!! 

ΝΝαα  σσααςς  ππωω  ττώώρραα  κκιι
έένναα  ππααρράάδδεειιγγµµαα

(εγώ που ξέρω και κάτι παραπάνω)…………….:
Ένα παιδί βλέπει τηλεόραση αργά .. έρχεται ο
πατέρας του και τον συµβουλεύει να την κλεί-
σει.
Παιδί: µα µετά δεν θα ξέρω τη συνέχεια  ….   
Μπαµπάς: καλά δες το…………..
Την εποµένη µέρα …………
!!!!!Το ίδιο πάλι !!!!!
………….. το παιδί βλέπει τηλεόραση αργά. έρ-
χεται ο πατέρας του και τον συµβουλεύει να την
κλείσει
Παιδί: µα µετά δεν θα ξέρω τη συνέχεια  ….   
Μπαµπάς: δεν σου κάνει καλό να ξενυχτάς
……διάβασα σήµερα σε µία εφηµερίδα ενός σχο-
λείου  (τίτλος εφ.)  πως πρέπει να κοιµόµαστε
νωρίς γιατί την εποµένη µέρα θα είµαστε πε-
σµένοι… κατάλαβες… Θα πας να κοιµηθείς
τώρα ;  
Παιδί: γι’αυτό στο σχολειό νυστάζω!!!
Μπαµπάς: και φυσικά …πήγαινε όµως τώρα να
κοιµηθείς …
Παιδί: εντάξει καληνύχτα!!!
Πιστεύω πώς καταλάβατε πόσο σηµαντικό
είναι!!!

ΚΚααιι  κκάάττιι  αακκόόµµαα  οοπποοίίοοςς  κκοοιιµµάάττααιι  ννωωρρίίςς
ξξυυππννάάεειι  κκααιι  ννωωρρίίςς  !!!!!!!!

(ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ)
Άντε όµως τώρα ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ (ΠΗΓΕ ΚΑΙ ΑΡΓΑ)                   

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ  ΣΤ’2

Η Σοφία Παράσχου και ο αδερφός µου
(καθόλου γνωστό και ωραίο πρόσωπο)

- Εδώ που τα λέµε, όταν έφυγα από το σχολείο, έφαγα
έκανα τα µαθήµατά µου και… Μα τι γράφω! Αυτό δεν
είναι ηµερολόγιο! Ξαφνικά µπαίνει στο δωµάτιό µου ο
αδερφός µου.
- Φυσικά! Λέει .Πρέπει να γράψεις για την Σοφία Πα-
ράσχου! και αυτό είναι πανεύκολο.
- Ναι! Για πες µας εσύ τι θα έγραφες, κύριε <<πανευ-
κολούδη>>!
- Να! Εεε… δηλαδή... ά ναι! Έχει γράψει πολλά βιβλία
και είναι καλή.
- ΒΓΕΣ ΕΞΩ ΑΜΕΣΩΣ ΤΩΡΑ!!! Του φώναξα
Σκέφτηκα λοιπόν να µπω στον υπολογιστή. Έψαχνα
πολλή ώρα ανάµεσα σε όλες τις διαφηµίσεις µε άσχετα,
αλλά τέλος πάντων, βρήκα αυτό που ήθελα (έπρεπε να
βάλω τον υπολογιστή σε επανεκκίνηση 2 φορές).

Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο από µία
οικογένεια που ήταν… βασικά, δεν ξέρω πώς ήταν,
αλλά τώρα ζει στην Αθήνα...
- Με σταυρωµένα τα χέρια µέσα στα απεριόριστα
πλούτη! Είπε ο αδερφός µου.
- Με σταυρωµένα τα χέρια µέσα στα… ΤΙ! ΦΥΓΕ ΑΠΟ
Ε∆Ω!!!
Συγνώµη, αλλά αυτός είναι ο µεγάλος, χαζός µου
αδερφός, ο Μπάµπης, που µε πειράζει 152 φορές την
ηµέρα, γι’ αυτό, µην νοµίζετε ότι είµαι αγενής. Αλλά ας
µην φύγουµε από το θέµα µας! Τώρα ζει στην Αθήνα
και έχει παντρευτεί, κάνοντας 3 παιδιά.

Ο Μπάµπης
- Τον γάιδαρο, το γουρούνι και την Λουλού!
- Τον γάιδαρο, το γουρούνι και…ΜΠΑΜΠΗ!!!
Ο Μπάµπης είναι απαίσιος, και για να το ξέρετε, η
Λουλού είναι το µπουλντόγκ µας. Τέλος πάντων, ως
υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (∆ηλαδή, Ίδρυµα Κρατικών Υπο-
τροφιών) απέκτησε µεταπτυχιακό δίπλωµα και διδα-
κτορικό στην Παιδική Λογοτεχνία.
- Σου προτείνω να βάλεις µπροστά από το <<Ι.Κ.Υ.>>
ένα <<κατσ>>. Μου είπε ο Μπάµπης.
- Κατσίκυ; ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΞΕΧΙΛΗΣΕ!!!
Αυτός, ώρες ώρες κάνει τον έξυπνο πίθηκο ή τον χαζό
άνθρωπο. Το 2002 ορίζεται διευθύντρια στο Πειρα-
µατικό Γυµνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης και
το 2003 έγινε Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων.
Έχει γράψει 20 παιδικά βιβλία και 5 ενηλίκων.
Για να δω… έχω τίποτα άλλο να γράψω; Όχι!
- Γιάννη! Μπάµπη! Ελάτε να φάτε!
- Εντάξει, µαµά! Είπα εγώ. Σκέφτηκα να πάρω και το
βιογραφικό µαζί µου, για να τους το διαβάσω.
Καθώς όµως άνοιξα την πόρτα, ένα ποτήρι νερό έπεσε
επάνω µου!
- Το ποτήρι ξεχίλησε! Χα χα χα! Είπε ο Μπάµπης.
Τον αντιπαθώ πάρα πολύ! Όχι µόνο έγινα λούτσα µού-
σκεµα µουσκίδι, σαν να βγήκα από ποταµό, αλλά έτσι
ακριβός έγινε και το γραπτό µου!!!
Τέλεια! Τώρα θα πρέπει να το ξαναγράψω.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Φέτος
το Σχολείο
µας ήταν

πολύ
δραστήριο.

ΘΕΑΤΡΟ α ϋ π ν ί α
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ΕΕΝΝΑΑ  ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΜΜΑΑΣΣ  ΜΜΟΟΥΥ
Στη δεκαετία του ‘70 σε ένα χωριό του νοµού Λασιθίου κοντά στον Άγιο Νικόλαο υπήρχε ένα διθέσιο σχολείο
όπου πήγαινε η µαµά µου. Πρώτη, ∆ευτέρα, Τρίτη δηµοτικού έκαναν µάθηµα µαζί και Τετάρτη, Πέµπτη, Έκτη
πάλι µαζί. Τα παιδιά που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα ήταν περίπου 50. Ήταν όλα από το ίδιο χωριό αγα-
πηµένα και µε κοινά ενδιαφέροντα. 
Το µάθηµα γινόταν ήρεµα και η µία τάξη παιδιών παρακολουθούσε τα µαθήµατα της άλλης. Οι δάσκαλοι
ήταν καλοί αλλά και αυστηροί στις τιµωρίες. Οι τιµωρίες ήταν για τους µαθητές να σταµατούν όρθιοι
κοιτάζοντας τον τοίχο, να ειδοποιούνται οι γονείς τους, να γράφουνε δέκα, είκοσι ή εκατό φορές
αυτό που είχαν κάνει λάθος. Επίσης τους έδερναν στο χέρι µε µια βέργα ή ένα χάρακα και δεν τους
έβγαζαν έξω στο διάλειµµα. 
Τα παιχνίδια που έπαιζαν ήταν κρυφτό, κυνηγητό, κουτσό, µακριά γαϊδούρα και πετρόβολα. Το προ-
σωπικό του σχολείου ήταν ο δάσκαλος και µία κυρία από το χωριό για να καθαρίζει το σχολείο. 
Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς κάνανε σχολική γιορτή µε θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές δραστη-
ριότητες σκυταλοδροµίες κ.λ.π. 

Γιώργος Πατρικαλάκης     

Πριν από λίγες µέρες είχαµε πάει µε το σχο-
λείο µου εκδροµή στα Χανιά (περιοχή Νεροκού-
ρου) στο «Μουσείο Σχολικής Ζωής».

Εκεί είδαµε πολλά ωραία πράγµατα. Στην
πρώτη αίθουσα είδαµε παλιές εφηµερίδες και παλιά
περιοδικά ακόµα από το 1910 έως και σήµερα. 

Σε µια άλλη αίθουσα υπήρχαν παλιά πράγ-
µατα, όπως θρανία, στολές για αγόρια και κορί-
τσια (ποδιές τις έλεγαν τότε), ένα πρόγραµµα
µαθηµάτων, τσάντες, βιβλία, τετράδια, γραφοµη-
χανή, φωτοτυπικό κ.ά. Σε αυτή την αίθουσα παί-
ξαµε ένα ωραίο παιχνίδι και ένα θεατρικό παιχνίδι
σαν να κάναµε µάθηµα όπως παλιά.  

Αργότερα πήγαµε σε µια τρίτη αίθουσα. Εκεί
όλοι γράψαµε µε µια πένα έναν τίτλο για ένα πε-
ριοδικό και ζωγραφίσαµε το εξώφυλλο του πε-
ριοδικού µας. 

Αυτό το µέρος µου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε
πολλά ωραία και εντυπωσιακά παλιά πράγµατα.
Μου έκανε εντύπωση, πώς µπόρεσαν να τα σώσουν
και να τα διατηρήσουν τόσο καλά, σαν καινούρια.

Θα σας πρότεινα να πάτε και εσείς να επισκε-
φτείτε αυτό το υπέροχο µέρος, για να δείτε όλα
αυτά τα υπέροχα πράγµατα και να παίξετε αυτά
τα διασκεδαστικά παιχνίδια!

Ιωάννα Σαββάκη

ΣΤΙΣ  18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΟΛΗ Η ΠΕΜΠΤΗ ∆ΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ ΠΗΓΕ  ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ.  

ΟΙ  ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΤΑΝ 3. ΣΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ  ΠΑΙΞΑΜΕ  ΕΝΑ  ΠΑΙΧΝΙ∆Ι. ΣΤΟ  ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
ΑΥΤΟ  ΕΠΡΕΠΕ  ΝΑ  ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ  ΕΝΑ  ΧΑΡΤΑΚΙ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ  ΞΕΡΕΙΣ  ΠΟΙΟ  ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΨΙΘΥΡΙΖΕΙΣ Ο,ΤΙ
ΕΓΡΑΦΕ ΟΣΟ  ΘΑ  ΠΡΟΧΩΡΑΣ ΜΕΧΡΙ  ΝΑ  ΒΡΕΙΣ  ΚΑ-
ΠΟΙΟΝ  ΠΟΥ ΨΙΘΥΡΙΖΕΙ  ΤΟ  Ι∆ΙΟ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ.
ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΕΒΡΙΣΚΕΣ ΕΠΡΕΠΕ  ΝΑ  ΣΤΑΘΕΙΣ  ΣΕ  ΕΝΑ
ΣΗΜΕΙΟ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ  ΝΑ  ΤΟ ΛΕΣ ΜΕΧΡΙ  ΝΑ
ΒΡΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ  ΝΑ  ΕΧΟΥΝ  ΤΗΝ  Ι∆ΙΑ ΛΕΞΗ
ΜΕ  ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ  ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΣΟΥ. ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ  ΕΙΧΑΝ
ΒΡΕΙ  ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΤΟΥΣ  ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ
ΒΡΟΥΝ  ΕΝΑ  ΟΝΟΜΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΜΑ∆Α ΤΟΥΣ. ΕΜΕΙΣ
ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ‘ΜΑΧΜΟΥΡΛΗ∆ΕΣ’.  

ΣΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΗ  ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙ∆ΑΜΕ  ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΕΚΕΙΝΗ  ΤΗΝ  ΕΠΟΧΗ  ∆ΕΝ  ΤΑ  ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΟΙ ΓΟ-
ΝΕΙΣ  ΤΟΥΣ  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΗΓΑΙΝΑΝ  ΜΟΝΑ  ΤΟΥΣ.
ΤΑ  ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΑ  ΟΠΟΙΑ  ΕΜΕΝΑΝ  ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΕΠΡΕΠΕ
ΝΑ ΞΥΠΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 5 ΤΟ ΠΡΩΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ  ΕΠΡΕΠΕ  ΝΑ ΠΕΡΑ-
ΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΒΑΖΟΝΤΑΣ  ΕΝΑ ΚΟΡΜΟ  ΑΠΟ
ΞΥΛΟ ΚΑΙ  ΠΑΤΟΥΣΑΝ  ΠΑΝΩ  ΣΕ ΑΥΤΟ ΓΙΑ  ΝΑ ΠΕ-
ΡΑΣΟΥΝ. ΟΣΑ  ΠΑΙ∆ΙΑ  ΑΡΓΟΥΣΑΝ  ΝΑ  ΠΑΝΕ  ΕΑΝ  Η
∆ΑΣΚΑΛΑ  ΤΟΥΣ  ΕΦΤΑΝΕ  ΠΙΟ  ΠΡΙΝ  ΑΠΟ  ΑΥΤΑ,
ΟΤΑΝ ΕΦΤΑΝΑΝ, ΕΜΠΑΙΝΑΝ  ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ  ΤΑΞΗ  ΜΕ
ΣΚΥΜΜΕΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΑΖΑΝ  ΤΗΝ ∆Α-
ΣΚΑΛΑ ΤΟΥΣ. ΤΟΤΕ Η ∆ΑΣΚΑΛΑ Η Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΖΗ-
ΤΟΥΣΕ  ΑΠΟ  ΕΝΑ  ΑΡΓΟΠΟΡΗΜΕΝΟ ΠΑΙ∆Ι ΝΑ  ΤΟΥ
ΦΕΡΕΙ  ΕΝΑ ΞΥΛΟ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.
ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΦΕΡΝΕ  ΤΟΥ  ΕΛΕΓΕ ΑΝΟΙΞΕ  ΤΟ  ΧΕΡΙ ΣΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ  ΠΑΙ∆Ι ΑΝ  ΚΑΙ  ΠΟΛΥ  ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟ
ΑΝΟΙΓΕ  ΤΙΣ  ΠΑΛΑΜΕΣ  ΤΟΥ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΜΕΝΕ  ΤΗΝ
∆ΑΣΚΑΛΑ  ΤΟΥ  ΝΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΣΕΙ. 

ΑΑΛΛΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΩΩΡΡΙΙΕΕΣΣ    ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΗΗΤΤΑΑΝΝ  ΟΟΙΙ  ΕΕΞΞΗΗΣΣ::
1. ΤΟΥΣ ΕΒΑΖΑΝ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ  ΚΑΤΙ 100 ΦΟΡΕΣ.
2. ΤΟΥΣ ΤΡΑΒΟΥΣΑΝ ΤΟ ΑΥΤΙ.    
3. ΤΟΥΣ ΣΗΚΩΝΑΝ ΣΤΟΝ  ΤΟΙΧΟ  ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ΕΛΕΓΑΝ

ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΣΑΝ  ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ. 
4. ΤΟΥΣ  ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΩΡΑ  ΣΤΟ  ΣΧΟ-

ΛΕΙΟ  ΝΗΣΤΙΚΟΥΣ ΣΕ  ΕΝΑ  ΣΚΟΤΕΙΝΟ  ΥΠΟΓΕΙΟ
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ, ΠΟΝΤΙΚΙΑ. 

ΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΕΕΙΙΝΝΗΗ
ΤΤΗΗΝΝ    ΕΕΠΠΟΟΧΧΗΗ  ΗΗΤΤΑΑΝΝ::
1. ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ 7. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ                       
2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 8. ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ                    
3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 9. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
4. ΙΣΤΟΡΙΑ 10. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ
5. ΦΥΣΙΚΗ 11. ΧΗΜΕΙΑ
6. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 12. ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ
13. Ω∆ΙΚΗ

ΟΙ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ  ΕΛΕΓΧΑΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΤΑΝ
ΠΟΛΛΑ  ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΠΑΙΖΑΝ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ
ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΑΝ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟ ΑΛΛΟ.
ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΥΡΕΥΟΝΤΑΝ ΓΟΥΛΙ ΚΑΙ ΑΜΑ
∆ΕΝ ΚΟΥΡΕΥΟΝΤΑΝ ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΤΟΥΣ ΚΟΥΡΕΥΑΝ
ΕΚΕΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΛΩΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΤΟΥΣ. ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΤΟΛΗ. ΤΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΜΠΛΕ ΠΟ∆ΙΑ ΜΕ ΑΣΠΡΟ ΓΙΑΚΑ
ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΠΙΑΣΜΕΝΑ ΚΟΤΣΟ Η
ΚΟΤΣΙ∆ΑΚΙΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΚΟΡ∆ΕΛΑ. ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΦΟ-
ΡΟΥΣΑΝ ΚΟΝΤΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΝΑ
ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΑΝ ΠΗΛΙΚΙΟ. ΕΑΝ ΤΑ ΠΑΙ-
∆ΙΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ
ΟΙ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΤΑ ΕΒΑΖΑΝ ΤΙΜΩΡΙΑ. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΜΕ ΣΗΜΕΡΑ. Ο ∆Α-
ΣΚΑΛΟΣ Η ∆ΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΕΓΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΙ ΟΣΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΤΑΝ ∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΣΗΚΩΝΑΝ ΤΟ
ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ∆ΑΣΚΑΛΑ/ΟΣ ΤΟΥΣ ΣΗΚΩΝΑΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΕΒΑΖΑΝ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ.
ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑΝ ΣΩΣΤΑ ΕΛΕΓΕ Η ∆Α-
ΣΚΑΛΑ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΟΣ/Η ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ/ΗΝ.

ΤΕΛΟΣ, ΣΤΗΝ 3η ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΡΑΨΑΜΕ ΜΕ ΠΕΝΑ
ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
ΣΤΗΝ 1η ΑΙΘΟΥΣΑ. ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Η ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗ
(από συνέντευξη µε τους υπεύθυνους του Μουσείου που µας µί-

λησαν και µας ξενάγησαν, τους ευχαριστούµε θερµά!!) 

ΠΠΩΩΣΣ  ΗΗΤΤΑΑΝΝ  ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ
((ααππόό  ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΖΖωωήήςς))

Τα παλιά σχολεία εξωτερικά είχαν µεγάλες αυλές. Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο ξυπόλυτα µε
τα πόδια και ξυπνούσαν 5 η ώρα το πρωί. Τις τσάντες τους
τις έφτιαχναν οι µαµάδες τους. Τα θρανία τους ήταν ξύλινα
και τα µαθήµατά τους ήταν Θρησκευτικά, Ελληνική γλώσσα,
Πατριδογνωσία, Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία, Φυσική, Χη-
µεία, Αριθµητική, Γεωµετρία, Ιχνογραφία, Καλλιγραφία, Χει-
ροτεχνία, Ωδική και Γυµναστική. 
Εκεί στο Μουσείο είδαµε ακόµα εφηµερίδες και περιοδικά από
τα παλιά χρόνια που δεν είχαν πολύ χρώµα και πολλά από
αυτά ήταν γραµµένα µε καλλιγραφικά γράµµατα από πένα. 

Ευαγγελία Παλιεράκη

ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  ττόόττεε
κκααιι  σσήήµµεερραα
((σσυυννέέννττεευυξξηη  µµεε
ττοονν  ππααττέέρραα  µµοουυ))

--  ΠΠώώςς  ήήτταανν
ττοο  σσχχοολλεείίοο  ττόόττεε;;
Ήταν  όπως και
σήµερα περίπου..
--  ΠΠόόσσαα  ππααιιδδιιάά
ήήσσαασστταανν  σσττηηνν  ττάάξξηη;;
Στην τάξη µου
ήµασταν 25 παιδιά
συνολικά.
--  ΤΤιι  υυλλιικκάά  κκααιι  ττιι  ααννττιικκεείίµµεενναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύσσααττεε;;
Πολλά πράγµατα είναι όµοια µε σήµερα αλλά δυστυχώς
δεν είχαµε όπως εσείς ηλεκτρονικούς υπολογιστές!
--  ΤΤιι  µµααθθήήµµαατταα  εείίχχααττεε;;
Απ’ ό,τι  θυµάµαι τα µαθήµατα τα δικά σας µε τα δικά
µας τότε, µοιάζουν πολύ, εκτός από την εκµάθηση
ξένων γλωσσών που εµείς δεν µαθαίναµε στο σχολείο.
--  ΕΕίίχχααττεε  κκααλλέέςς  σσχχέέσσεειιςς  µµεε  ττοο  δδάάσσκκααλλοο;;
Τις καλύτερες, αν και οι δάσκαλοι ήταν περισσότερο αυ-
στηροί εκείνη την εποχή και το έδειχναν µε το παραπάνω!
--  ΠΠοοιιεεςς  ήήτταανν  οοιι  ττιιµµωωρρίίεεςς;;
Όταν ήµασταν άτακτοι οι τιµωρίες ήταν διάφορες αλλά
η πιο οδυνηρή όταν µας έβαζαν όρθιους στην γωνία ή
η επιπλέον εργασία στο σπίτι.
--  ΤΤιι  ππααιιχχννίίδδιιαα  ππααίίζζααττεε;;
Πολλά και διάφορα, αλλά αυτά που κυριαρχούσαν σε
µας τ’ αγόρια ήταν φυσικά το ποδόσφαιρο το κυνη-
γητό και κάποιο που δεν θυµάµαι το όνοµά του που
παίζονταν µε πλακάκια.
--  ΠΠόόσσοο  ππρροοσσωωππιικκόό  εείίχχεε  ττοο  σσχχοολλεείίοο;;
∆ώδεκα δάσκαλοι και ο αυστηρός επιστάτης!
--  ΠΠοοιιεεςς  ήήτταανν  οοιι  κκααθθηηµµεερριιννέέςς  σσααςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς;;
Θυµάµαι το φροντιστήριο ξένων γλωσσών και όσοι
µπορούσαν πήγαιναν στο γήπεδο σε διάφορες οµάδες
για να παίξουν ποδόσφαιρο, µπάσκετ και διάφορα
άλλα αθλήµατα. Γενικά είχαµε περισσότερο χρόνο για
παιχνίδι, ποδήλατο και πολλές παρέες µε τα παιδιά
της γειτονιάς…

Χριστίνα Αποκορωνιωτάκη, η µαθήτρια
Μιχάλης Αποκορωνιωτάκης, ο µπαµπάς

Το ∆ηµοτικό σχολείο στην κρητική επαρχία πριν από 50 και παραπάνω χρόνια λειτουργούσε τελείως  δια-
φορετικά.

Τα περισσότερα σχολεία ήταν µονοθέσια και διθέσια, δηλαδή ένας δάσκαλος έκανε µάθηµα σε όλες τις τά-
ξεις. Όταν γινόταν διδασκαλία σε µία τάξη, τα παιδιά των άλλων τάξεων έκαναν ‘σιωπηρές εργασίες’ ή παρα-
κολουθούσαν σιωπηλά τη διδασκαλία. Ο δάσκαλος τιµωρούσε τους άτακτους και τους αδιάβαστους µαθητές
πολλές φορές µε ξύλο, γι’ αυτό πάντα στην έδρα υπήρχε µια βέργα, που ήταν ο φόβος και ο τρόµος όλων των
παιδιών.

Το σχολείο λειτουργούσε το πρωί 8 µε 12 και το απόγευµα 3 µε 5. Επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν όλοι ρο-
λόγια, χτυπούσε η καµπάνα της εκκλησίας, για να θυµίσει στα παιδιά ότι ήταν ώρα να πάνε σχολείο. Κάθε
πρωί έφτιαχναν γάλα για όλα τα παιδιά και το µοίραζαν στο πρώτο διάλειµµα. Κάποια χρονιά στη δεκαετία του
1960-70, παρασκεύαζαν και φαγητό. Τα παιδιά έτρωγαν το µεσηµέρι σε πρόχειρες τραπεζαρίες κοντά ή και µέσα
στο σχολείο. Οι αίθουσες το χειµώνα δεν είχαν θέρµανση και τα παιδιά πάγωναν, καθώς µάλιστα τα ρούχα τους
ήταν τριµµένα. Κάθε Κυριακή όλα τα παιδιά µαζί µε τους δασκάλους πήγαιναν στην εκκλησία.

Τα βιβλία που χρησιµοποιούσαν οι µαθητές δεν τα πρόσφερε το Κράτος, αλλά τα αγόραζαν οι γονείς των µα-
θητών. Το βιβλίο της Γλώσσας λεγόταν «αναγνωστικό». Στην Πρώτη, ∆ευτέρα και Τρίτη τάξη το αναγνωστικό
ήταν γραµµένο στη δηµοτική γλώσσα, αλλά από το δεύτερο εξάµηνο της ∆΄ τάξης έµπαιναν στο δεύτερο µέρος
του βιβλίου, που ήταν γραµµένο στην Καθαρεύουσα, όπως και τα αναγνωστικά της Πέµπτης και Έκτης τάξης.
Έτσι, τα  παιδιά αναγκάζονταν να µαθαίνουν δυο γλώσσες, αυτή που µιλούσαν στο σπίτι τους και µεταξύ τους
και αυτή που χρησιµοποιούσαν οι ‘µορφωµένοι’. Αλλά και ο τονισµός διέφερε από το σηµερινό. Χρησιµοποιού-
σαν πολυτονικό σύστηµα, δηλαδή δύο τόνους, την
οξεία (΄) και την περισπωµένη (~), και δύο πνεύ-
µατα, την ψιλή (΄) και τη δασεία ( ). 

Στο µάθηµα της Ζωολογίας και της Φυτολο-
γίας, µάθαιναν τα ζώα και τα φυτά των εύκρα-
των, των ψυχρών και των θερµών χωρών. Η
ελληνική ιστορία, τα µαθηµατικά και η γεω-
γραφία διδάσκονταν περίπου όπως και σή-
µερα, χωρίς βέβαια την τεχνολογία που εµείς
έχουµε στη διάθεσή µας.

Αργότερα, το 1971 περίπου, καθιερώθηκε
η προµεσηµβρινή εργασία στο δηµοτικό σχο-
λείο. Το 1981 εφαρµόστηκε το µονοτονικό σύ-
στηµα και η δηµοτική γλώσσα, που έχουµε
σήµερα. Έτσι, µε τα χρόνια και µε διάφορες
αλλαγές διαµορφώθηκε το σύστηµα που
όλοι ξέρουµε.

Κώστας Γασπαράκης

ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΛΛΙΙΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑ

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

--  ΠΠοοιιεεςς    ήήτταανν  οοιι  σσχχέέσσεειιςς  µµεεττααξξύύ  δδαασσκκάάλλοουυ  κκααιι  µµαα--
θθηηττήή;;
Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυταρχικοί και δεν υπήρχε
φιλία µεταξύ δασκάλου και µαθητή. Χρησιµοποιούσαν
το ξύλο και τη βία , απουσίαζε ο διάλογος και η τι-
µωρία  ήταν το παιδα-
γωγικό µέσο που
χρησιµοποιούσαν.
--  ΠΠοοιιεεςς  ήήτταανν  οοιι  σσχχέέ--
σσεειιςς  µµααθθηηττήή  δδαασσκκάά--
λλοουυ;;
Τα παιδιά φοβόντου-
σαν – έτρεµαν το δά-
σκαλο και τον έβλεπαν
σαν κάτι απόµακρο και
δεν τους άφηνε περιθώριο
για να έρθουν κοντά του.
--  ΠΠοοιιεεςς  πποοιιννέέςς  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύσσαανν
οοιι  δδάάσσκκααλλοοιι  εεκκεείίννηη  ττηηνν  εεπποοχχήή;;
Το ξύλο και η τιµωρία κυριαρχούσαν, ο
έπαινος και η επιβράβευση απουσίαζαν.
--  ΠΠόόσσεεςς  µµέέρρεεςς  λλεειιττοουυρργγοούύσσεε  ττοο  σσχχοολλεείίοο;;
Το σχολείο λειτουργούσε έξι µέρες την εβδοµάδα, δη-
λαδή τα παιδιά έκαναν και το Σάββατο µάθηµα και
υπήρχαν απογευµατινές και πρωινές βάρδιες.
--  ΠΠοοιιαα  ήήτταανν  ηη  οορργγααννιικκόόττηητταα  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν;;
Στα χωριά, κυρίως, τα σχολεία ήταν µονοθέσια και
όλες οι τάξεις συγκεντρωµένες σε µία αίθουσα  έκα-
ναν µε το µάθηµά τους.
--  ΥΥππήήρρχχαανν  κκυυλλιικκεείίαα;;
Στα περισσότερα σχολεία δεν υπήρχαν κυλικεία και τα
παιδιά κρατούσαν φαγητό από το σπίτι τους ή αγόραζαν
από κάποιο κοντινό µπακάλικο που υπήρχε εκεί κοντά.
ΠΠώώςς  ππήήγγααιινναανν  τταα  ππααιιδδιιάά  σσττοο  σσχχοολλεείίοο;;

Τα παιδιά συνήθως πήγαιναν στο σχολείο µε τα πόδια

τους στο σχολείο και πολλές φορές διάνυαν αρκετά µε-
γάλες αποστάσεις ή άλλες φορές, όταν ήταν πολύ µα-
κριά χρησιµοποιούσαν τα ποδήλατά τους..
--  ΑΑππόό  πποοιιοονν  γγιιννόότταανν  ηη  κκααθθααρριιόόττηητταα  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν;;

Καθαρίστριες δεν υπήρχαν και την καθαριότητα
του σχολείου την αναλάµβαναν οι µεγαλύτε-

ρες τάξεις, δηλαδή η πέµπτη και η έκτη,
συνήθως την τελευταία ηµέρα της εβδο-

µάδας..
--  ΠΠώώςς  γγιιννόότταανν  ηη  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν;;
Τα παιδιά βαθµολογούνταν

ανάλογα µε τις επιδό-
σεις τους και το πόσα
καλά ήταν στα µαθή-
µατά τους, ανάλογα

µε την συµπεριφορά τους
και γενικά µε την παρουσία τους στο

σχολείο και την τάξη. Κάποιο παιδί που δε διάβαζε
µπορούσε να  επαναλάβει µια και δυο χρονιές την ίδια
τάξη.
Επίσης, στη συµπεριφορά έµπαινε µέτριος χαρακτηρι-
σµός, αν κάποιο παιδί δεν ήταν σωστό.
--  ΤΤιι  ππααιιχχννίίδδιιαα  έέππααιιζζαανν  τταα  ππααιιδδιιάά  σσττοο  δδιιάάλλεειιµµµµαα;;
Στο διάλειµµα τα παιδιά κυρίως έπαιζαν παιχνίδια
όπως κυνηγητό, κρυφτό, πεντόβολα, κουτσό, δεν περ-
νάς κυρα Μαρία, περνά περνά η µέλισσα, µέρα νύχτα,
βασιλιά βασιλιά µε τα δώδεκα σπαθιά, κ.ά. και επινο-
ούσαν και δικά τους.
--  ΠΠοοιιεεςς  ήήτταανν  οοιι  σσχχέέσσεειιςς  δδαασσκκάάλλοουυ  κκααιι  γγοοννέέωωνν;;
Οι γονείς έδιναν στο δάσκαλο το δικαίωµα να κάνει ό,τι
νοµίζει σωστό προκειµένου να µάθουν, δηλαδή να χρη-
σιµοποιεί κάθε µέθοδο για να πετύχει το σκοπό του.

Εύα Γαλερού, Ε1
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ΠΠώώςς  ήήτταανν  ττοο  σσχχοολλεείίοο  σστταα  ππααλλιιόόττεερραα  χχρρόόννιιαα..
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««ΤΤαα  χχρρόόννιιαα  ττηηςς  µµααµµάάςς
σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό»»
-- ΜΜααµµάά,,  ππρριινν  ππόόσσαα  χχρρόόννιιαα  ππήήγγααιιννεεςς  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό;;
- Πήγαινα πριν 37 χρόνια.
-- ΠΠώώςς  ήήτταανν  τταα  σσχχοολλεείίαα  εεκκεείίννηη  ττηηνν  εεπποοχχήή;;
- Στα πρώτα χρόνια του δηµοτικού το σχολείο λει-

τουργούσε και τα Σάββατα. ∆ηλαδή πήγαινα στο
σχολείο έξι µέρες την εβδοµάδα και όχι πέντε, όπως
είναι σήµερα. Επειδή δεν υπήρχαν πολλές αίθουσες
και τα παιδιά ήταν πολλά, είχαν δηµιουργηθεί και
απογευµατινά τµήµατα. Έτσι κάποιες µέρες πήγαινα
πρωί στο σχολείο και κάποιες απόγευµα. Επίσης
επειδή δεν υπήρχαν πολλοί δάσκαλοι, αναγκαζόµα-
σταν να κάνουµε µάθηµα µε άλλη µια τάξη.

-- ΠΠώώςς  ήήτταανν  οοιι  σσχχέέσσεειιςς  ααννάάµµεεσσαα  σσεε  δδάάσσκκααλλοο  κκααιι  µµαα--
θθηηττήή;;

- Οι δάσκαλοι τότε ήταν πολύ αυστηροί και πάντα
είχαν στο γραφείο τους µια βίτσα για να χτυπάνε
τους µαθητές που ήταν  άτακτοι. Επίσης τους έβα-
ζαν να κοιτάνε τον τοίχο µε το ένα πόδι. 

-- ΤΤιι  µµααθθήήµµαατταα  κκάάννααττεε;;
- Κάναµε αριθµητική, γλώσσα, χειροτεχνία, γυµνα-

στική, γεωγραφία, ιστορία και φυσική.
-- ΤΤιι  ππααιιχχννίίδδιιαα  ππααίίζζααττεε;;
- Παίζαµε σκοινάκι, µήλα, κουτσό, µέλισσα , ζαλισία

και άλλα.
-- ΛΛοοιιππόόνν  µµααµµάά,,  εευυχχααρριισσττώώ  γγιιαα  ττηη  σσυυννέέννττεευυξξηη!!!!!!                                                                                                                                                                                                              

Λουκάς Χατζηδάκης

ΟΟιι  εεµµππεειιρρίίεεςς  εεννόόςς  ππααιιδδιιοούύ  σσττοο  σσχχοολλεείίοο  
σσττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  11997700

--  ΚΚααλληησσππέέρραα..  ΜΜππααµµππάά,,  θθαα  ήήθθεελλαα  νναα  µµοουυ  δδώώσσεειιςς  µµιιαα
σσυυννέέννττεευυξξηη  γγιιαα  ττιιςς  εεµµππεειιρρίίεεςς  σσοουυ  σσχχοολλεείίοο;;  
Ευχαρίστως. 
--  ΠΠόόττεε  ππήήγγεεςς  σσττοο  σσχχοολλεείίοο  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά;;  
Για πρώτη φορά πήγα στο σχολείο το 1972, δηλαδή
κατά την περίοδο της δικτατορίας.  
--  ΣΣεε  πποοιιοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  φφοοίίττηησσεεςς;;  
Φοίτησα στο 7ο ∆.Σ. Ηρακλείου. 
--  ΉΉτταανν  µµεεγγάάλλοοςς  οο  χχώώρροοςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ;;  
Το 7ο ∆.Σ. Σχολείο Ηρακλείου στεγάζονταν τότε σε ένα
µικρό, παλιό κτίριο κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου. 
--  ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  ήήτταανν  µµαακκρριιάά  ααππόό  ττοο  σσππίίττιι  σσοουυ;;  
Όχι το σχολείο βρίσκονταν στη γειτονιά που έµενα. 
--  ΤΤιι  ρροούύχχαα  φφοορροούύσσααττεε  όότταανν  ππηηγγααίίννααττεε  σσττοο  σσχχοολλεείίοο;;  
Φορούσαµε όλοι υποχρεωτικά σχολική ποδιά και είχαµε πηλίκιο στο κεφάλι. 
--  ΉΉττααννεε  δδύύσσκκοολλαα  τταα  µµααθθήήµµαατταα;;  
Τότε µου φαινόταν ότι τα µαθήµατα ότι ήταν πολύ δύσκολα. 
--  ΠΠώώςς  ήήτταανν  ττόόττεε  οοιι  δδάάσσκκααλλοοιι;;
Τότε οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί. Όταν κάναµε κάποια «αταξία», µας τιµωρούσαν πολύ αυστηρά. Ο
δάσκαλός µου είχε φτιάξει µια βίτσα από λεµονιά και µας χτυπούσε στο χέρι, όταν κάναµε κάποιο λάθος. 
--  ΠΠοοιιοο  ήήτταανν  ττοο  ααγγααππηηµµέέννοο  σσοουυ  µµάάθθηηµµαα;;  
Το αγαπηµένο µου µάθηµα ήταν η Φυσική. Μου άρεσε πολύ η Φυσική, διότι κάναµε πειράµατα στην τάξη. 
--  ΠΠοοιιοο  µµάάθθηηµµαα  δδεενν  σσοουυ  άάρρεεσσεε;;  
Το µάθηµα που δεν µου άρεσε ήταν η Γραµµατική. Βαριόµουνα να αποµνηµονεύω (µαθαίνω απέξω) τους
γραµµατικούς τύπους. 
--  ΤΤιι  ππααίίζζααττεε  σστταα  δδιιααλλλλεείίµµαατταα;;  
Στα διαλείµµατα παίζαµε διάφορα οµαδικά παιχνίδια (κυνηγητό, κρυφτό, πόλεµο, κ.α.). Το αγαπηµένο µου
παιχνίδι ήταν το κυνηγητό. Αυτά τα παιχνίδια  παίζανε τα αγόρια, ενώ τα κορίτσια παίζανε τα δικά τους
παιχνίδια. 
--  ΠΠεεςς  µµοουυ  µµιιαα  ιισσττοορρίίαα  πποουυ  θθυυµµάάσσααιι  ααππόό  ττοο  σσχχοολλεείίοο;;
Θυµάµαι µετά την πτώση της δικτατορίας, όταν σκίζαµε τις σελίδες των βιβλίων της Ιστορίας, οι οποίες
είχαν το πουλί και τον στρατιώτη µέσα στην φωτιά, που ήταν το σύµβολο της δικτατορίας.   
--  ΕΕυυχχααρριισσττώώ  πποολλύύ  γγιιαα  ττηη  σσυυννέέννττεευυξξηη..

--  ΚΚυυρρίίαα  ΚΚααττεερρίίνναα  γγεειιαα  σσααςς..  ΘΘαα  ήήθθεελλαα  νναα  σσααςς  ρρωωττήήσσωω  αανν  έέχχεεττεε  ππάάεειι  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό
σσχχοολλεείίοο,,  σσεε  πποοιιαα  ππεερριιοοχχήή  κκααιι  πποοιιοο  έέττοοςς;;  
Φοίτησα στο δηµοτικό σχολείο Φτέρης Ιωαννίνων το 1953.

--  ΘΘαα  µµπποορροούύσσααττεε  νναα  µµοουυ  ππεερριιγγρράάψψεεττεε  ππωωςς  ήήτταανν  ττοο  κκττίίρριιοο;;
Ήταν ένα διώροφο κτίριο, κτισµένο µε πέτρες  και µία πολύ µεγάλη αυλή µε πεύκα
και ένα πηγάδι όπου υπήρχε ένα σχοινί που είχαµε δέσει ένα σιδερένιο κουβά για
να βγάζαµε νερό να πίναµε, να καθαρίζαµε κλπ, αφού δεν υπήρχε τότε βρύση.
Στο πάνω όροφο ήταν η αίθουσα που κάναµε µάθηµα και κάτω ήταν τα µαγειρεία
και η αποθήκη. 
Στην αίθουσα υπήρχαν ξύλινα θρανία, ένας µεγάλος πράσινος πίνακας, ένας πα-
λιός χάρτης της Ελλάδος, φωτογραφίες από ήρωες του 1821, ένα τραπέζι που
ήταν η έδρα του δασκάλου, µία ξύλινη καρέκλα και ένα τζάκι.
Στα µαγειρεία υπήρχαν δύο µεγάλες τάβλες (τραπέζια) µε τέσσερις πάγκους, ένα
τζάκι και ένας πέτρινος φούρνος, όπου εκεί µαγειρεύαµε και τρώγαµε τα δια-
λείµµατα.

--  ΠΠόόσσεεςς  ττάάξξεειιςς  υυππήήρρχχαανν,,  ττιι  ώώρρεεςς  κκααιι  πποοιιεεςς  µµέέρρεεςς  κκάάννααττεε  µµάάθθηηµµαα  κκααιι  ππόόσσαα  δδιιαα--
λλεείίµµµµαατταα  εείίχχααττεε;;  
Υπήρχαν και τότε έξι τάξεις και κάναµε µάθηµα όλοι µαζί, εικοσιπέντε µαθητές νο-
µίζω, σε µια αίθουσα. 
Μάθηµα κάναµε κάθε µέρα από ∆ευτέρα έως και το Σάββατο, εκτός τις αργίες βέ-
βαια.
Πηγαίναµε το πρωί, κάναµε την προσευχή µας και άρχιζε το µάθηµα.
Είχαµε δύο διαλείµµατα από µισή ώρα το καθένα. Στο δεύτερο διάλειµµα πηγαίναµε στα
µαγειρεία και τρώγαµε φαγητό (κυρίως όσπρια) που µας ετοίµαζε µία µαγείρισσα. 
Το µεσηµέρι σχολούσαµε και πηγαίναµε στο σπίτι µας για ξεκούραση και για να
κάνουµε διάφορες δουλειές των γονιών µας και το απόγευµα ξαναπηγαίναµε για
µάθηµα. 

--  ΤΤιι  µµααθθήήµµαατταα  κκάάννααττεε,,  πποουυ  γγρράάφφααττεε  τταα  µµααθθήήµµααττάά  σσααςς    κκααιι  ττιι  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  εείί--
χχααττεε;;
Κάναµε συνολικά έντεκα µαθήµατα: Ανάγνωση, Αντιγραφή, Ορθογραφία, Αριθµη-
τική, Γεωµετρία, Γραµµατική, Ιχνογραφία, Καλλιγραφία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά
και Ιστορία. 
Γράφαµε και εµείς σε τετράδια όπως και εσείς τώρα, όµως αντί για στυλούς εί-
χαµε πένες µε µελάνι. 
Επίσης να σας πω πως τα βιβλία επειδή τα αγοράζαµε έπρεπε να τα προσέχουµε
και να τα διατηρούµε σε καλή κατάσταση, ώστε να τα δώσουµε στα µικρότερα
αδέρφια µας ή σε παιδιά της γειτονιάς µας.

Οι δραστηριότητες µας ήταν κυρίως ζωγραφική, τραγουδούσαµε διάφορα δηµο-
τικά τραγούδια, τα κορίτσια κεντούσαµε και τα αγόρια φυτεύανε στην αυλή του
σχολείου σκόρδα, κρεµµύδια, µαρούλια κλπ.

--  ΕΕίίχχααττεε  πποολλλλοούύςς  δδαασσκκάάλλοουυςς;;  ΉΉτταανν  ααυυσσττηηρροοίί;;  ΥΥππήήρρχχαανν  ττιιµµωωρρίίεεςς  κκααιι  πποοιιεεςς  ήήτταανν;;
Υπήρχε ένας δάσκαλος όπου µας έκανε όλα τα µαθήµατα. 
Όσο για το αυστηρός ο  δικός µου ναι, ήταν πολύ αυστηρός και τον φοβόµασταν
όλοι.
Θυµάµαι που είχε πάνω στην έδρα µία µεγάλη ξύλινη βέργα και έτσι και κάναµε
καµιά αταξία µας έβαζε στην σειρά,  µας έλεγε να ανοίξουµε τις παλάµες µας και
µας χτυπούσε µε δύναµη. Πολλές φορές µάλιστα µας τραβούσε και τα αφτιά µας.
Η τιµωρία που κυρίως µας έβαζε, ήταν να µας βάζει στην γωνία να στεκόµαστε
όρθιοι µε το ένα πόδι κοιτώντας τον τοίχο.

--  ΤΤιι  ππααιιχχννίίδδιιαα  ππααίίζζααττεε  κκααιι  νναα  σσααςς  ρρωωττήήσσωω  µµήήππωωςς  εείίχχααττεε  κκάάπποοιιεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς;;
Τα παιχνίδια που κυρίως παίζαµε  ήταν κουτσό, περνά-περνά η µέλισσα, πεντό-
βολα και σχοινάκι.
Όσο για υποχρεώσεις, ναι, είχαµε αρκετές.
Κάθε πρωί  που πηγαίναµε στο σχολείο έπρεπε να είµαστε καθαροί, χτενισµένοι,
µε κοµµένα και καθαρά νύχια, τα κορίτσια να έχουµε τα µαλλιά µας πλεγµένα κο-
τσίδες και τα αγόρια να είναι κουρεµένα µε πολύ κοντά µαλλιά.
Τα απογεύµατα που πηγαίναµε στο σχολείο έπρεπε να  κρατάµε µαζί µας µία
λάµπα πετρελαίου ή λύχνο για να ανάβαµε να βλέπουµε να διαβάζουµε και να
γράφουµε, γιατί τότε δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύµα.
Επίσης ήµασταν υποχρεωµένοι το χειµώνα να κρατάµε καθηµερινά ένα ξύλο για
να ανάβουµε το τζάκι για να ζεσταθούµε. 
Κάθε Σάββατο έπρεπε να  καθαρίζουµε όλοι µαζί οι µαθητές πολύ καλά το σχο-
λείο. Σκουπίζαµε, σφουγγαρίζαµε, πλέναµε τα τζάµια, καθαρίζαµε τον κήπο κλπ.
Τέλος κάθε Κυριακή πρωί έπρεπε όλοι οι µαθητές να πάµε στην εκκλησία να πα-
ρακολουθήσουµε την Θεία Λειτουργία. 

--  ΚΚυυρρίίαα  ΚΚααττεερρίίνναα,,  νναα  σσααςς  χχααιιρρεεττίίσσοουυµµεε  κκααιι  νναα  σσααςς  εευυχχααρριισσττήήσσοουυµµεε  θθεερρµµάά  γγιιαα  ττιιςς
ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  µµααςς  δδώώσσααττεε  κκααιι  εελλππίίζζωω  κκααιι  µµηηνν  σσααςς  κκοουυρράάσσααµµεε  µµεε  ττιιςς  εερρωωττήή--
σσεειιςς  µµααςς..
Εγώ να σας ευχαριστήσω για τις ωραίες αναµνήσεις που µου φέρατε στο µυαλό,
γιατί αν και δύσκολες εποχές λόγω φτώχιας, ήταν ευχάριστες γιατί ήταν τα παι-
δικά µου χρόνια. 
--  ΕΕυυχχααρριισσττώώ,,  γγεειιαα  σσααςς..  

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ, Ε1

ΟΟΥΥΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ
(από τις αναµνήσεις της µαµάς µου…)

Όταν η µαµά µου πήγαινε σχολείο είχαν περίπου τριάντα αίθουσες. Στο ισόγειο είχαν ένα γυµναστήριο µε γήπεδο του µπάσκετ, ένα µεγάλο τραµπολίνο, µια καναδα
(χοντρό σκοινί) και πολλά αλλά. Υπήρχε µια αίθουσα του οδοντιάτρου που γιάτρευε τα δόντια τον µαθητών, τουαλέτες, ιατρείο και πέντε τάξεις. 

Στην µια τάξη από αυτές µάθαιναν πρώτες βοήθειες, τι να κάνουν όταν γίνει σεισµός και άλλες προετοιµασίες, υπήρχε µια αίθουσα που εκεί έραβαν τα κορίτσια και
έπλεκαν και έφτιαχναν πολλά σχέδια ακόµα, υπήρχε µια αίθουσα για τα αγόρια που εκεί µελετούσαν πώς να φτιάξουν διάφορα πράγµατα, υπήρχαν ακόµα δύο αίθου-
σες που είχαν µόνο θρανία, πίνακες και µια βιβλιοθήκη. 

Στον πρώτο όροφο είχε αίθουσα των δασκάλων και του διευθυντή, υπήρχαν δύο τάξεις του νηπιαγωγείου και µια κρεβατοκάµαρα του νηπιαγωγείου µε πολλά κρε-
βάτια και στην άλλη µεριά ήταν τέσσερις τάξεις µια απλή, µια τάξη γεωγραφίας που είχε χάρτες, κοράλλια, όµορφες πέτρες, µεγάλα κοχύλια του ωκεανού και υδρό-
γειους σφαίρες. Υπήρχε ακόµα αίθουσα τον µαθηµατικών και βιολογίας που είχε πολλά και διάφορα φυτά, ζώα και ψάρια που ήταν φτιαγµένα σαν αληθινά. 

Στον δεύτερο όροφο είχε εννιά αίθουσες που ήταν ένα µεγάλο θέατρο, µια αίθουσα γλώσσας και λογοτεχνίας, µια ιστορίας, µια µαθηµατικών, µια χηµείας και µια
αίθουσα φυσικής που στα θρανία είχε ρεύµα και εκεί κάνανε πειράµατα. Στην αυλή υπήρχε  ένα γήπεδο του µπάσκετ, του βόλεϊ, του ποδοσφαίρου και ένα γήπεδο που
κάνανε γυµναστική. 

Στο υπόγειο ήταν µια µεγάλη τραπεζαρία που έτρωγαν τα παιδιά ακόµα και πρωινό. Ακόµα υπήρχε µια αίθουσα που εκεί µαγείρευαν τα κορίτσια και άλλη µια που
µαστόρευαν τα αγόρια. 

Βλαδίµηρος Ζιγάιλο 

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  µµεε  ττηη  µµααµµάά::

--  ΜΜααµµάά,,  πποοιιοο    έέττοοςς    ππήήγγααιιννεεςς  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό;;    
Εγώ  πήγα  στην  πρώτη  τάξη  του  δηµοτι-

κού  το  1969  και   στην  έκτη  το  1975.
--  ΠΠοούύ    ππήήγγεεςς    σσχχοολλεείίοο;;
Πήγα  στο  µέρος  όπου  είχα  γεννή-

θηκα , δηλαδή  στην  Κάλυβο.  
--  ΠΠοοιιεεςς    µµέέρρεεςς    ττηηςς    εεββδδοοµµάάδδααςς
έέκκααννεεςς    σσχχοολλεείίοο;;

Είχαµε  6  µέρες,  γιατί   τότε  κά-
ναµε  και  Σάββατα.

--  ∆∆ηηλλααδδήή,,    εελλεεύύθθεερρεεςς    µµέέρρεεςς    εείίχχααττεε    µµόόννοο    ττιιςς    ΚΚυυρριιαακκέέςς;;  
Nαι.
--  ΠΠόόσσεεςς    ααίίθθοουυσσεεςς    υυππήήρρχχαανν  κκααιι    ππόόσσοοιι    µµααθθηηττέέςς;;
Υπήρχαν  2  αίθουσες,  η  µία  για  την  πρώτη, δευ-
τέρα   και  τρίτη   τάξη   ενώ  η    άλλη  για  την  τέ-
ταρτη , πέµπτη   και  έκτη  τάξη. Ο  αριθµός  των
µαθητών συνολικά όλου σχολείου  ήταν  60  παιδιά.

Τα 30 στην µία  τάξη  και  τα  άλλα  30  στην  άλλη.  
--  ΤΤιι    υυλλιικκάά    εείίχχααττεε    ττόόττεε  σσττιιςς  ττάάξξεειιςς;;
Eίχαµε  ξύλινους, πράσινους  πίνακες  που  γράφαµε
µε  κιµωλίες. Επίσης  είχαµε   έναν  πίνακα  µε  τους
ήρωες  του  ΄21 , έναν  χάρτη  της  Ελλάδας,  ξύλινα
θρανία  και  µία  ξυλόσοµπα. 
--  ΤΤιι    µµααθθήήµµαατταα  κκάάννααττεε;;
Είχαµε  τα  ίδια  µαθήµατα  µε  εσάς,  µόνο  που  την
Κοινωνική  και  Πολιτική  Αγωγή  την  λέγαµε  τότε
Αγωγή  του  Πολίτη.    
--  ΤΤιι    ττιιµµωωρρίίεεςς    σσααςς    ββάάζζααννεε;;                                
Μας  βάζανε  να  κοιτάµε  τον  τοίχο  και  µας  χτυ-
πούσαν  µε  έναν  χάρακα  στις  παλάµες.
--  ΤΤιι    ππααιιχχννίίδδιιαα    ππααίίζζααττεε;;
Παίζαµε  τριόδι  που  ήταν  σαν  τρίλιζα  µόνο  που  το
παίζανε  µε  πέτρες. Επίσης  παίζαµε  κουτσό,  κυνη-
γητό  και  κρυφτό.      
ΕΕυυχχααρριισσττώώ    µµααµµάά    γγιιαα    ττηηνν    σσυυννέέννττεευυξξηη    πποουυ    µµοουυ
έέδδωωσσεεςς..

Εύη  Ουρανού

ΑΑσσττεείίαα  ιισσττοορρίίαα
ααππόό  τταα  µµααθθηηττιικκάά

χχρρόόννιιαα  ττοουυ  µµππααµµππάά
Φρόσω Μπαµπά να σε ρωτήσω κάτι;
Μπαµπάς Βεβαίως!
Φρόσω Θυµάσαι κάτι αστείο από τα µαθητικά

σου χρόνια;
Μπαµπάς Υπάρχει κάτι, που το κρατούσα µυ-

στικό και αφορούσε το Γυµνασιάρχη
του σχολείου, αλλά θα σου το πω.

Φρόσω Μα τι είναι βρε µπαµπά;
Μπαµπάς Να, του έπαιρνα το ποδήλατό του και

έκανα βόλτες έξω από το σχολείο!
Κάθε φορά που ο Γυµνασιάρχης µε
έβλεπε µε κυνηγούσε για να το πάρει
πίσω αλλά εγώ δεν του το έδινα και
διασκέδαζα πραγµατικά.

Φρόσω Χα, χα, χα! Μπαµπά, σε ευχαριστώ που
µου µίλησες για αυτό.

Φρόσω Χάσικου

ΤΤΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΕΕΚΚΑΑΕΕΤΤΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ‘‘8800--9900
ΣΣΥΥΝΝΕΕΝΝΤΤΕΕΥΥΞΞΗΗ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ΜΜΑΑΜΜΑΑ  ΜΜΟΟΥΥ

--  ΠΠόόσσεεςς  ττάάξξεειιςς  εείίχχεε  ττοο  δδηηµµοοττιικκόό  σσχχοολλεείίοο;;
Στο δηµοτικό είχαµε 8 τάξεις.
--  ΤΤιι  µµααθθήήµµαατταα  κκάάννααττεε  ττόόττεε;;
Γλώσσα, Μαθηµατικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Φυσική,
Γυµναστική. Κάναµε τα µαθήµατα που έχετε και εσείς
εκτός από τις Ξένες Γλώσσες και τα Καλλιτεχνικά.
--  ΠΠόόσσαα  ππααιιδδιιάά  ήήσσαασστταανν  σσττηηνν  ττάάξξηη  κκααιι  ππόόσσαα  σσττοο  σσχχοο--
λλεείίοο;;
Ήµασταν 15 παιδιά σε µια τάξη και 150 περίπου σε όλο
το σχολείο.
--  ΤΤιι  ππααιιχχννίίδδιιαα  ππααίίζζααττεε  σστταα  δδιιααλλεείίµµµµαατταα;;
Στα διαλείµµατα παίζαµε παιχνίδια παρόµοια µε τα
δικά σας.
--  ΠΠόόσσοοιι  δδάάσσκκααλλοοιι  υυππήήρρχχαανν  σσττοο  σσχχοολλεείίοο;;
Είχαµε δέκα δασκάλους και έναν επιστάτη.
--  ΠΠόόσσεεςς  ααίίθθοουυσσεεςς  υυππήήρρχχαανν  σσεε  όόλλοο  ττοο  σσχχοολλεείίοο;;
Περίπου δέκα.
--  ΠΠοοιιεεςς  µµέέρρεεςς  κκάάννααττεε  µµάάθθηηµµαα;;
Κάναµε τις καθηµερινές και το Σάββατο λίγες ώρες.
--  ΤΤιι  πποοιιννέέςς  σσααςς  έέββααζζαανν  οοιι  δδάάσσκκααλλοοιι;;
Είχανε µία βέργα πάντα στην έδρα για να µας χτυπάνε

στο χέρι και καµία φορά µας έβαζαν να σηκωνόµαστε
στο τοίχο µε το κεφάλι γυρισµένο και ένα πόδι ψηλά.
--  ΠΠόόσσεεςς  ώώρρεεςς  κκάάννααττεε  µµάάθθηηµµαα;;
Καθηµερινά 6-7 ώρες.

Σάρα Ρεσουλάι

ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ΑΑιικκααττεερρίίννηηςς  ΚΚοουυρρκκοουυλλοούύ  γγιιαα  τταα  σσχχοολλεείίαα  σστταα  ππααλλιιάά  τταα  χχρρόόννιιαα..
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ΤΤΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΚΚΟΟΑΑΛΛΑΑ
Το κοάλα αφήνει σηµάδια µε τα κοφτερά του νύχια πάνω στο φλοιό του δέντρου. Η
γούνα του αποτελεί τέλειο µαξιλαράκι πάνω στα σκληρά κλαδιά.
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα κοάλα είναι αρκούδες. Στην πραγµατικότητα
είναι µαρσιποφόρα. Αυτό σηµαίνει ότι η µητέρα τους κουβαλά το µωρό της σε ένα
σάκο στην κοιλιά της.
Το µωρό κοάλα αποκαλείται «τζόι». Όλα τα µωρά κοάλα είχαν κάποτε το µέγεθος
µίας καραµέλας.

ΞΞΕΕΡΡΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΤΤΙΙ……
Η γούνα τους διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή της Αυστραλίας όπου ζούνε. Είναι
πιο παχιά στο νότο, όπου οι χειµώνες είναι βαρύτεροι. Τα αρσενικά κοάλα έχουν στη
µέση του στήθους τους έναν αδένα που εκκρίνει µια οσµηρή ουσία και τον τρίβουν
στα δέντρα για αν οριοθετήσουν την περιοχή τους. 
Τα µωρά κοάλα τρώνε από τη µαµά τους ειδικές σταγόνες, οι οποίες περιέχουν τα
βακτήρια που χρειάζονται για τη διάσπαση των χοντρών φύλλων του ευκαλύπτου.
Όταν τα δέντρα κόβονται, τα κοάλα αναγκάζονται να τρώνε περισσότερα φύλλα από
αυτά που αποµένουν. Για αυτό τα κοάλα λιµοκτονούν.

Στέλλα Κατσούλη, ∆2

ΤΤΟΟ  ΓΓΙΙΓΓΑΑΝΝΤΤΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΑΑ
Παγκόσµιο σύµβολο της προστασίας της φύσης, το γιγάντιο πάντα συγκαταλέγεται
στα ζώα που απειλούνται µε αφανισµό. Πολυάριθµα προγράµµατα προστασίας και
σωτηρίας του πάντα έχουν ξεκινήσει.
Το γιγάντιο πάντα είναι ασπρόµαυρο και έχει σώµα αρκούδας. Έχει µαύρη γούνα
στα αυτιά, στο ένα µάτι, στα πόδια και στους ώµους. Το υπόλοιπο σώµα είναι λευκό.
Υπάρχουν περίπου 1.600 στην άγρια φύση. Περισσότερα από 160 ζουν σε ζωολογι-
κούς κήπους και κέντρα αναπαραγωγής. Ζουν µε τη µητέρα τους από ένα έως τρία
χρόνια. Ένα πάντα συνήθως τρώει ενώ κάθεται σε όρθια θέση. Καταναλώνουν µε-
γάλες ποσότητες τροφής από µπαµπού. ∆έκα µε δεκαέξι ώρες την ηµέρα ψάχνουν
τροφή, το υπόλοιπο της ηµέρας κοιµούνται και αναπαύονται. Τα πάντα φτάνουν στην
αναπαραγωγή µεταξύ τεσσάρων και οχτώ ετών. Μπορούν να αναπαράγονται µέχρι
την ηλικία των είκοσι. Κατά τη γέννηση, το νεογέννητο είναι αβοήθητο και χρειάζε-
ται τη βοήθεια της µητέρας του. 

Ελεάννα Σφακιανάκη, ∆2

ΤΤΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΡΡΓΓΟΟ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΕΕΝΝΑΑ  ΧΧΤΤΑΑΠΠΟΟ∆∆ΙΙ
Στα περισσότερα ζώα το αίµα χρησιµοποιεί το σίδηρο για να µεταφέρει το οξυγόνο
στα κύτταρα, γι αυτό και έχει κόκκινο χρώµα, όπως και η σκουριά από το σίδερο.
Το αίµα του χταποδιού χρησιµοποιεί άλλο µέταλλο, το χαλκό που η σκουριά του
είναι γαλαζοπράσινη, για αυτό το αίµα του είναι γαλάζιο.
Τα χταπόδια κολυµπούν µε υδροώθηση. Ρουφάνε νερό στην κουκούλα τους και το
εκτοξεύουν µε πίεση προς τα πίσω, ώστε να κινούνται µε το σώµα µπροστά.
Στο χταπόδι οι κόρες των µατιών είναι µακρόστενες. Έτσι µπορεί και τις διατηρεί
πάντα οριζόντιες ανεξάρτητα από τη θέση του σώµατος τους.
Η Αυστραλία είναι ο µόνος τόπος στον κόσµο όπου ζει ένα πολύ µικρό χταπόδι που
είναι από τα πιο δηλητηριώδη στον πλανήτη.
Είναι το πιο έξυπνο από τα ασπόνδυλα ζώα. Μαθαίνει εύκολα γιατί έχει πολύ καλή µνήµη.   

Θάλεια Παπαδάκη, ∆2

ΤΤΑΑ  ∆∆ΕΕΛΛΦΦΙΙΝΝΙΙΑΑ
Τα δελφίνια χαρακτηρίστηκαν τα δεύτερα πιο έξυπνα πλάσµατα στον πλανήτη µετά
τους ανθρώπους και ορισµένοι επιστήµονες διατυπώνουν πλέον την τολµηρή πρό-
ταση ότι τα συµπαθή θηλαστικά της θάλασσας είναι τόσο ικανά που πρέπει να αντι-
µετωπίζονται ως «µη ανθρώπινα πρόσωπα». Οι µέχρι τώρα έρευνες πάνω στη
συµπεριφορά των δελφινιών έχουν δείξει ότι αυτή είναι παρόµοια µε την ανθρώπινη,
όσον αφορά ιδίως την επικοινωνία. Ο ζωολόγος Λόρι Μαρίνο δήλωσε ότι πολλοί εγ-
κέφαλοι δελφινιών είναι µεγαλύτεροι από τους δικούς µας και αναλογικά µε το µέ-
γεθος του σώµατος τους έρχονται δεύτεροι µετά τους ανθρώπινους εγκεφάλους.

Εύα Αλεξανδράκη, ∆2

ΟΟ  ΛΛΕΕΥΥΚΚΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΡΡΧΧΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ
Ο λευκός καρχαρίας, γνωστός και ως µεγάλος άσπρος καρχαρίας ή άσπρος θάνα-
τος, είναι ένας εξαιρετικά µεγάλος καρχαρίας που βρίσκεται στα παράκτια νερά
κοντά στην επιφάνεια σε όλους τους σηµαντικούς ωκεανούς. Φτάνει σε µήκος µε-
γαλύτερο των 6 µέτρων και ζυγίζει µέχρι 2240 κιλά. Ο λευκός καρχαρίας είναι
αναµφισβήτητα το µεγαλύτερο γνωστό αρπακτικό ψάρι του κόσµου. Είναι το µόνο
είδος του γένους του που υπάρχει.

ΝΝΕΕΡΡΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΦΦΕΕΓΓΓΓΑΑΡΡΙΙ
Θερµικές απεικονίσεις δείχνουν πως είναι πολύ πιθανό να υπάρχει νερό στο φεγ-
γάρι. Ιδιαίτερης σηµασίας θεωρούνται οι ενδείξεις πολύ χαµηλών θερµοκρασιών
στις µόνιµα σκιασµένες περιοχές σε µεγάλους κρατήρες της ευρύτερης περιοχής
του νότιου πόλου. Συγκεκριµένα, έχει καταγραφεί θερµοκρασία µικρότερη των 397
βαθµών Φαρενάιτ, µια από τις χαµηλότερες θερµοκρασίες που έχουν καταγραφεί σε
ολόκληρο το ηλιακό σύστηµα. Οι ακραίες θερµοκρασίες της σελήνης και η κατα-
γραφή αυτών σε θερµικούς χάρτες είναι πολύ σηµαντική για το µέλλον της ανθρώ-
πινης ή ροµποτικής ανακάλυψης µιας και οι θερµικοί χάρτες βοηθούν στην
αναγνώριση περιοχών ακατάλληλων για την προσελήνωση οχηµάτων.

Λάµπρος Σηφακάκης, ∆2
Γρηγόρης Ξηράκης, ∆2

ΗΗ  ΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΕΕΡΡΟΟΥΥ
Μια άλλη συνέπεια των κλιµατολογικών συνθηκών αφορά στη µείωση των βροχο-
πτώσεων. Η Αφρική θα πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο. Ακολουθεί η
Ευρώπη και συγκεκριµένα η Νότια Ευρώπη, όπου η µείωση θα είναι γύρω στα 20%
το χειµώνα και 30% το καλοκαίρι.
Αυτό έχει ως συνέπεια την εντυπωσιακή µείωση του νερού πάνω στη γη. Το 25% του
πληθυσµού της Γης, δηλ 1,5 δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν πόσιµο νερό. Το
80% των ασθενειών που παρουσιάζει ο πληθυσµός αυτός οφείλεται στην έλλειψη
νερού. Σε παγκόσµια κλίµακα, γύρω στα 75% του νερού χρησιµοποιείται για γεωρ-
γική χρήση. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη νερού για άρδευση σε πολλές περιοχές της γης
(Αραβική χερσόνησος, νοτιοανατολική Αφρική, σε περιοχές των Ινδιών και Αµερικής
και αλλού). Πολλοί υποστηρίζουν ότι πολλοί πόλεµοι στο µέλλον θα γίνονται εξαι-
τίας της µεγάλης έλλειψης νερού.
Επιπλέον αξίζει να αναφερθούµε στο φυσικό νερό από πηγές. Το νερό αυτό είναι
καθαρό, µε σταθερή δροσερή θερµοκρασία. Χιλιάδες χρόνια, ίσως και εκατοµµύρια
χρόνια, η φύση µε πολύ υποµονή έφτιαξε αµέτρητες τέτοιες φυσικές πηγές νερού για
να ξεδιψάνε τα ζώα και οι άνθρωποι, πίνοντας νερό τόσο υγιεινό που όµοιο του δεν
µπορεί να φτιάξει ο άνθρωπος. Ακόµα και σήµερα πίνουµε εµφιαλωµένο νερό από
φυσικές πηγές. Όµως δυστυχώς αυτές οι ανυπολόγιστης αξίας φυσικές πηγές στε-
ρεύουν, ακόµα και εξαφανίζονται τελείως κάθε χρόνο και περισσότερο, εξαιτίας της
αλόγιστης παρέµβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον.

Λευτέρης Κοτσώνας, ∆2

ΓΓΙΙΑΑΤΤΙΙ  ΘΘΑΑ  ΑΑΥΥΞΞΗΗΘΘΕΕΙΙ  ΗΗ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΓΓΗΗ
Ο Γάλλος µαθηµατικός, αστρολόγος και φυσικός Ζοζέφ Φουριέ το 1824 µίλησε για
το φαινόµενο του θερµοκηπίου και ο Σβάντε Αρρένιους το διερεύνησε το 1896. Ονο-
µάστηκε έτσι από την οµοιότητα που έχει µε τη διαδικασία θέρµανσης µε αυτή του
κλασσικού θερµοκηπίου των φυτών. 
Μερικά αέρια αποβάλλονται στην ατµόσφαιρα και είναι αποτέλεσµα ανθρώπινων
δραστηριοτήτων που θερµαίνουν την επιφάνεια της γης. Η αύξηση συγκέντρωσης
των αερίων στο περιβάλλον υπολογίζεται ότι ξεκίνησε από την εποχή της βιοµηχα-
νικής επανάστασης και συνεχίζεται ακόµα µε διαρκώς ταχύτερους ρυθµούς στις
µέρες µας. Οι προβλέψεις  των ειδικών αναφέρουν ότι αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθ-
µός αποβολής αερίων του θερµοκηπίου, η θερµοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη
µας θα αυξηθεί κατά 4 µε 5 βαθµούς Κελσίου.

Εύα Αλεξανδράκη, ∆2

ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΕΕ--
ΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ
Η προστασία του περιβάλ-
λοντος έχει καθοριστική
σηµασία για την ποιότητα
της ζωής των κατοίκων. Ο
συνδυασµός της προστα-
σίας του περιβάλλοντος µε
τη συνεχή βελτίωση του
επιπέδου ζωής των πολι-
τών πρέπει να αποτελεί βα-
σική προτεραιότητα της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η καταστροφή και η ρύ-
πανση του περιβάλλοντος
αποτελεί ένα σοβαρό, υγει-
ονοµικό, κοινωνικό και διε-
θνές πρόβληµα. Η σηµασία
του φυσικού περιβάλλον-
τος στην υγεία του ανθρώ-
που ήταν γνωστή από την
εποχή του Ιπποκράτη.

Απαραίτητα µέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι: Α) σωστή αποχέτευση, Β) όχι απορρίµµατα
στους δρόµους έξω από τους κάδους απορριµµάτων, Γ) σεβασµός προς το φυσικό περι-
βάλλον-εξοχή και τη θάλασσα, ∆)σωστή χρήση των φυτοφαρµάκων και των λιπαντικών.
Η αλλοίωση του φυσιολογικού χρώµατος σε µικρή και µεγάλη θαλάσσια έκταση, η
εµφάνιση νεκρών ψαριών, ο µεγάλος αριθµός µεδουσών, η εµφάνιση µικρών ή µε-
γάλων κηλίδων πετρελαίου και λαδιού σηµαίνει θάλασσα µολυσµένη.

Γιάννης Ανδρεαδάκης, ∆1

∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΚΚΟΟΥΥΠΠΙΙ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟ
Εµείς οι άνθρωποι δεν µολύνουµε µόνο τον πλανήτη µας, αλλά έχουµε επεκτείνει
αυτή τη δραστηριότητα και έξω από τη γη. Περισσότερα από 100.000 άχρηστα αν-
τικείµενα στο µέγεθος βόλου ή και µεγαλύτερα περιστρέφονται γύρω από τον πλα-
νήτη µας. Πρόκειται για υπολείµµατα δορυφόρων και πυραύλων που δεν
χρησιµοποιούνται πια. Με την πρόοδο της διαστηµικής και της αστρονοµίας εκτο-
ξεύονται όλο και περισσότεροι πύραυλοι µε δορυφόρους. Όταν σταµατήσουν να λει-
τουργούν γίνονται διαστηµικά σκουπίδια. ∆ηλαδή χρόνο µε το χρόνο το διάστηµα
γύρω από τον πλανήτη µας µετατρέπεται σε µια γιγάντια χωµατερή.

Γλυτζούρης Νικόλας, ∆1

ΗΗ  ««ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ∆∆ΙΙΨΨΑΑ»»
Αν επισκεφτείτε την έρηµο Καλαχάρι – που στην τοπική διάλεκτο σηµαίνει «Μεγάλη
δίψα»- θα αναρωτηθείτε πως µπορεί να ζει κάποιος εκεί. Το µεγαλύτερο µέρος της
ερήµου είναι ένας ωκεανός από κόκκινη άµµο και κιτρινισµένο χορτάρι. Μόνο ισχνοί
θάµνοι και µικρά δέντρα µπαοµπάµπι. Η καλοκαιρινή ζέστη σε τσουρουφλίζει ζων-
τανό και δέκα µήνες το χρόνο δε βλέπεις ούτε σταγόνα βροχής. Όµως µερικοί Βου-
σµάνοι ζουν ακόµα σε αυτό τον ξερότοπο, σχεδόν µε τον ίδιο τρόπο που ζούσαν και
οι πρόγονοι τους πριν 10.000 χρόνια. Χρησιµοποιούν ό,τι καλύτερο έχει να τους
προσφέρει η έρηµος και δε ζητούν τίποτα παραπάνω.

Γλυτζούρης Νικόλας, ∆1

ΠΠωωςς  φφττιιάάχχττηηκκεε  ττοο  σσύύµµππαανν  κκααιι  ηη  γγηη  µµααςς
--  έέννααςς  ττρρόόπποοςς  γγιιαα  νναα  ττηηνν  ππρροοσσττααττεεύύοουυµµεε
Η µεγάλη έκρηξη ονοµάζεται η θεωρία η οποία αναφέρει ότι ο κόσµος µας – το
σύµπαν ολόκληρο – δηµιουργήθηκε πριν από 13,7 δισεκατοµµύρια χρόνια µετά από
µια µεγάλη έκρηξη. Αυτό πιστεύουν σήµερα πολλοί επιστήµονες που προσπαθούν να
εξηγήσουν πώς φτιάχτηκε το σύµπαν ολόκληρο.
Οι επιστήµονες που το είπαν για πρώτη φορά ήταν ο Αββάς και ο Λεµαίτρ. Αυτοί υπέ-
θεσαν ότι πριν από τόσα δισεκατοµµύρια χρόνια όλο το σύµπαν ήταν τόσο πυκνό που
ήταν συγκεντρωµένα σε ένα µόνο σηµείο. Με τον καιρό αυτό το σηµείο εξερράγη και
από όλα αυτά που εκτοξεύθηκαν φτιάχτηκαν οι γαλαξίες και τα αστέρια. Έτσι, φτιά-
χτηκε και η γη µας, όπως και ο ήλιος. Αυτό που ξέρουµε εµείς µε σιγουριά είναι ότι
η γη µας γύρω γύρω έχει διαφορετικά στρώµατα αέρα, που το καθένα έχει και δια-
φορετικό όνοµα. Ένα από αυτά είναι η οζονόσφαιρα, που είναι πολύ σηµαντική για
εµάς τους ανθρώπους. Μας προστατεύει από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες του ηλίου
αφού δεν τις αφήνει να περάσουν από αυτή και να φτάσουν στον πλανήτη µας και σε
εµάς τους ανθρώπους που την κατοικούµε. Όµως εµείς οι άνθρωποι δεν προστατέ-
ψαµε µέχρι τώρα και πολύ την οζονόσφαιρα. Με τα καυσαέρια από τα εργοστάσια και
τα αµάξια µας και τα πολλά σπρέι που χρησιµοποιούµε, καταστρέψαµε ένα µέρος
αυτής της στρώσης αέρα. Έτσι, φτιάξαµε µια τρύπα σε αυτή, την τρύπα του όζοντος.
Από την τρύπα αυτή περνούν µερικές επικίνδυνες ακτίνες του ήλιου. Με αυτό τον
τρόπο βάζουµε σε κίνδυνο τον πλανήτη µας αλλά και την ίδια της υγεία µας.
Γι αυτό ας διαδώσουµε το σύνθηµα: προστατεύουµε τη γη µας, εµάς τους ίδιους!!!!!!

Αλέξανδρος Κοκοτσάκης, ∆2

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Α

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ…
Πόσο «ύπουλες» είναι οι ηλεκτρικές συσκευές σας; Η τηλεόραση, το βίντεο, ο υπολογιστής και άλλες ηλεκτρικές συσκευές απορροφούν
ενέργεια ακόµα κι όταν δε λειτουργούν, ιδίως όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναµονής. Κλείνοντας την τηλεόραση από τον κεντρικό δια-
κόπτη και όχι από το τηλεχειριστήριο, µπορείτε να κερδίσετε έως και 16 ευρώ από το λογαριασµό του ηλεκτρικού το χρόνο. Ταυτόχρονα,
µε την ίδια κίνηση αποφεύγεται η έκλυση στην ατµόσφαιρα µέχρι και 212 κιλών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.
Πολλές ηλεκτρικές συσκευές καταναλώνουν ενέργεια διαρκώς, εν αγνοία µας. Το ηλεκτρικό ρεύµα που απορροφάται από συσκευές σε κα-
τάσταση αναµονής είτε δε χρησιµεύει σε τίποτα, είτε εξασφαλίζει ασήµαντες λειτουργίες, όπως την άµεση ανταπόκριση στις εντολές του
τηλεχειριστηρίου ή τη λειτουργία ενός ρολογιού. Περίπου το 1,5% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα καταναλώνεται από ηλεκτρικές
συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση αναµονής (stand by). Η ενέργεια αυτή ευθύνεται για την εκποµπή 600.000 τόνων διοξειδίου του
άνθρακα ετησίως.

Πρέπει να ξέρουµε ότι η κατανάλωση ενέργειας συσκευών σε αναµονή µπορεί να κοστίσει ετησίως περίπου 22 ευρώ για ένα βίντεο, 18 ευρώ για ένα στερεοφωνικό,
16 ευρώ για µία τηλεόραση, 13 ευρώ για ένα φούρνο κουζίνας, 11 ευρώ για ένα DVD και 9 ευρώ για ένα φούρνο µικροκυµάτων.

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΣΣΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ
(stand by) ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
Κατανάλωση σε κιλοβατώρες Κόστος ρεύµατος σε ευρώ  Τηλεόραση 193 16,6  Βίντεο 263 22,6  Αποκωδικοποιητής 149 12,8  DVD 131 11,3  Στερεοφωνικό 210 18  CD
player 61 5,2  Κασετόφωνο 53 4,6  Ραδιόφωνο 44 3,8  Ηχείο 79 6,8  Οθόνη υπολογιστή 88 7,6  Εκτυπωτής 70 6  Ηχείο υπολογιστή 44 3,8  Σαρωτής (scanner) 53 4,6
Φωτοτυπικό 88 7,6  Φούρνος µικροκυµάτων 105 9  Φούρνος κουζίνας 158 13,6  Πλυντήριο 61 5,2  

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΣΤ2

Φλώρα Κυριακάκη, Ε2
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Τελικά ο
υπολογιστής
είναι
χρήσιµος
για πολλά
πράγµατα!!!

ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΗΗ
Η Γη, γνωστή στην αρχαιότητα και ως Γαία, είναι ο
πλανήτης στον οποίο κατοικούµε, ο τρίτος σε από-
σταση πλανήτης από τον ήλιο. Ο πλανήτης σχηµατί-
στηκε πριν από  περίπου 4,5 δισεκατοµµύρια χρόνια
και έχει έναν φυσικό δορυφόρο την Σελήνη.

ΑΑΤΤΜΜΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΑΑ
Η Γη έχει παχιά ατµόσφαιρα η οποία αποτελείται από
78% άζωτο, 21% οξυγόνο και 1% αργό, µε ίχνη από
άλλα αέρια, περιλαµβανοµένων  διοξείδιο του άν-
θρακα και υδρατµούς. Η σύσταση της ατµόσφαιρας
της Γης είναι ασταθής, η ισορροπία της διατηρείται
από την βιόσφαιρα. Τα στρώµατα, η τροπόσφαιρα, η
στρατόσφαιρα, η µεσόσφαιρα , η θερµόσφαιρα και η
εξώσφαιρα, µεταβάλλονται από τόπο σε τόπο και
εξαρτώνται  από τις εποχιακές µεταβολές. 

ΣΣΕΕΛΛΗΗΝΝΗΗ
Το όνοµα της Σελήνης προέρχεται από το Σέλλας και
σηµαίνει φωτερή. Είναι ο φυσικός δορυφόρος της Γης.
Η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη σε ελλειπτική
τροχιά και η απόσταση της από τη Γη είναι 384.400
χλµ. Η σεληνιακή επιφάνεια αποτελείται από στρώµα
χαλικιών, µικρών και µεγάλων βράχων, δεν έχει ατµό-
σφαιρα και εποµένως στερείται νερού. Η Σελήνη δεν
είναι σφαιρική , έχει σχήµα αυγού µε την κορυφή
στραµµένη στη γη

ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ    ΠΠΟΟΣΣΕΕΙΙ∆∆ΩΩΝΝΑΑΣΣ
Ο Ποσειδώνας ανακαλύφθηκε το 1834. Η διάµετρος
του είναι περίπου 3,5 φορές µεγαλύτερη από της Γης
ενώ ο όγκος του είναι ίσος µε 42 γήινους όγκους. Πε-
ριβάλλεται από πυκνή ατµόσφαιρα που αποτελείται
κυρίως από µεθάνιο και υδρογόνο. Στον Ποσειδώνα
παρατηρήθηκαν τέσσερις δακτύλιοι. Ο εξωτερικός δα-
κτύλιος ονοµάζεται Adams. Ο Ποσειδώνας µέχρι σή-
µερα έχει  13 γνωστούς δορυφόρους. Κατά τη διάρκεια
του 1990 υπήρχαν θεωρητικά σχέδια για επιπλέον
αποστολές στον Ποσειδώνα , όµως ακυρώθηκαν. Σή-
µερα 2010 δεν υπάρχουν άµεσα σχέδια για την απο-
στολή κάποιας διαστηµοσυσκευής στον πλανήτη 

ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΥΥΡΡΑΑΝΝΟΟΣΣ
Ο πλανήτης Ουρανός ανακαλύφθηκε το 1781 από τον
αστρονόµο Ουίλιαµ Χέρσελ. Η περίοδος περιφοράς
του είναι 6,81 χλµ. Το 1977 ανακαλύφθηκε ότι ο Ου-
ρανός έχει ένα σύστηµα από δακτυλίους. Ο Ουρανός
αποτελείται συνήθως από αέρια και έχει 27 δορυφό-
ρους που οι πέντε από αυτούς ανακαλύφθηκαν το 18ο
-19ο αιώνα. Ένας ακόµα ανακαλύφθηκε από τον Γκέ-

ραντ Κάιπερ το 1948. Ο Ουρα-
νός έχει ένα πολύπλοκο σύστηµα
δακτυλίων σε αποστάσεις
38.000- 51.000 χλµ από το κέντρο
του.

ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ  AAΦΦΡΡΟΟ∆∆ΙΙΤΤΗΗ
Το  όνοµα  αυτού  του  πλανήτη   ήταν  της
θεάς  Αφροδίτης  που  ήταν  η  θεά  της  οµορφιάς
και 
Κόρη  του  ∆ία που  ήταν  θεός  της  αστραπής.
Η  πυκνή  ατµόσφαιρα  της  Αφροδίτης, που  κατά
Ένα  µεγάλο µέρος  αποτελείται  από  διοξείδιο του
Άνθρακα,  ενεργεί  ως  παγίδα   στην  εισερχόµενη
Ηλιακή   ακτινοβολία   που θερµάνει  την  επιφάνεια
της  σε   µια  µέση  θερµοκρασία 467 C,Τόσο   καυτή
που µπορεί να   λειώσει και   το  µόλυβδο.

ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ
Ο Κρόνος είναι ο έκτος πλανήτης από τον ήλιο και ο
δεύτερος µεγαλύτερος πλανήτης  στο ηλιακό σύστηµα,
είναι δε ορατός µε γυµνό µάτι σαν αστέρι. Ο πλανήτης
Κρόνος πήρε το όνοµα του από τον τιτάνα Κρόνο, που
γυναίκα του ήταν η αδερφή του η Ρέα και είχε έξι παι-
διά, τρία αγόρια και τρία κορίτσια. Αγόρια ήταν ο
Πλούτωνας, ο Ποσειδώνας και ο ∆ίας και κορίτσια
ήταν η Ήρα, η Εστία και η ∆ήµητρα. Σίγουρα φαίνεται
ο πιο όµορφος πλανήτης του ηλιακού µας συστήµα-
τος. Αυτό που ξεχωρίζει είναι το σύστηµα των χιλιά-
δων δακτυλίων του, από σκόνη και πέτρες που
στριφογυρίζουν συνεχώς γύρω του και έχει είκοσι δο-
ρυφόρους, όπου ο µεγαλύτερος είναι ο Γίγαντας.

ΕΕΞΞΩΩΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΣΣ
Υπάρχουν πολλοί πλανήτες µε παράξενα ονόµατα
όπως Β1 Pegasi b που ανακαλύφθηκε το 1995. Είναι
ο πρώτος εξωπλανήτης και κινείται σε τροχιά ταχύ-

τητας
136 χλµ

την ώρα και
έχει θερµοκρασία

στην επιφάνεια του 1000
βαθµούς Κελσίου. O Epsilon Eridani που βρίσκεται πε-
ρίπου δέκα έτη φωτός µακριά από εµάς στον αστερι-
σµό του Ηριδιανού. Ο Planemos που είναι ένα
παράξενο ζεύγος πλανητών. Ο Sweeps-10 που το έτος
του διαρκεί ακριβώς δέκα ώρες και η θερµοκρασία
του είναι 1650 βαθµούς Κελσίου και βρίσκεται περί-
που 22.000 έτη φωτός µακριά από τη Γη και είναι
ένας από τους πιο καυτούς πλανήτες που έχουν ανα-
καλυφθεί. Ο νεαρότερος εξωπλανήτης είναι το Coku
Tau 4, 420 έτη από εµάς και δεν ξεπερνά σε ηλικία το
ένα εκατοµµύρια χρόνια. Ο παλαιότερος εξωπλανήτης
έχει ηλικία 12,7 δισεκατοµµύρια χρόνια. Έχει διπλάσια
ηλικία από ότι η Γη. Πολλοί υποστηρίζουν ότι δηµι-
ουργήθηκε όταν δηµιουργήθηκε το σύµπαν.

ΣΤ1

Στέλλα Βανταράκη         Σελήνη
Γιάννης Βαρούχας          Γη
Στέλιος Κλαψινάκης       Αρης
Γιώργος ∆ασκαλάκης     Κρόνος
Γιώργος Βασίλας            Ουρανός
Θάλεια Κασσέλα             Αφροδίτη
Ισµήνη Κεραµίδα            Πλούτωνας
Αντωνία Αγγελάκη         Ποσειδώνας
Στέφανος  Γαλανάκης     Αστεροειδές
Γιάννης Κονταράκης       Εξωπλανήτες 

Ζωγραφια  πλανήτες    Γιώργος  Γρηγοράκης

««ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοο  µµάάθθηηµµαα  ττηηςς  ΓΓεεωωγγρρααφφίίααςς  γγιιαα  ττοο  ΗΗλλιιαακκόό  µµααςς  ΣΣύύσσττηηµµαα
ββρρήήκκααµµεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  γγιι’’    ααυυττόό  ππ..χχ..  ((ππλλααννήήττεεςς,,  δδοο--
ρρυυφφόόρροουυςς  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  άάγγννωωσσττοουυςς  ππλλααννήήττεεςς))»»

Ηλιακό Συστηµα

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΦΗΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΣΤ2

ΤΤοο  δδιιααδδίίκκττυυοο  εείίννααιι  έένναα    µµέέσσοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  γγιιαα  µµιικκρροούύςς  κκααιι    µµεεγγάάλλοουυςς  
γγιιαα  ααυυττόό  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσέέχχοουυµµεε  κκάάπποοιιαα  ππρράάγγµµαατταα..
ΤΤιι  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσέέχχοουυµµεε  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο;;
ΠΠρρώώτταα  ααππόό  όόλλαα  τταα  ππρροοσσωωππιικκάά  µµααςς  σσττοοιιχχεειιάά..    
ΤΤιι  εείίννααιι  ππρροοσσωωππιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα;;

ΤΤοο  φφααννττααζζόόσσαασστταανν  πποοττέέ  ππωωςς
οο  υυπποολλοογγιισσττήήςς  θθαα  εείίννααιι  χχρρήήσσιιµµοοςς
κκααιι  γγιιαα  δδιιάάφφοορραα  ααλλλλάά  ππρράάγγµµαατταα  εεκκττόόςς
ααππόό  τταα  σσυυννηηθθιισσµµέένναα;;;;;;
Για παράδειγµα υπάρχει θερµαινόµενη κουβέρτα,
θερµαινόµενο κάθισµα , θερµαινόµενα γάντια, θερ-
µαινόµενες παντόφλες για το χειµώνα, µικροσκό-
πιο, µίνι ψυγείο, µίνι καταγραφέας συνοµιλιών που
µοιάζει µε στικάκι, *Coffee Warmer, ηλεκτρική
σκούπα και Ανεµιστηράκι!!! Όλα αυτά συνδέονται
µε µια αδεία θύρα usb του υπολογιστή σας !!!
Καθιστέ στο θερµαινόµενο κάθισµα, σκεπαστείτε
µε τη θερµαινόµενη κουβέρτα, φορέστε τα θερµαι-
νόµενα γάντια , φορέστε τις θερµαινόµενες παντό-
φλες καταγράψτε µε τον καταγραφέα συνοµιλιών
τις συνοµιλίες σας και πιείτε τον καφέ σας που ζε-
στάθηκε από το *Coffee Warmer. Αν ζεσταθήκατε
πιείτε το παγωµένο αναψυκτικό που είναι στο µίνι
ψυγείο και συνδέστε τον ανεµιστήρα!!!
(για να τα κάνετε όλα αυτά µαζί θα πρέπει να έχετε
πολύπριζο usb  (10 πρίζες) )
Αν πάλι βαρεθήκατε κάντε ένα σκούπισµα µε την
ηλεκτρική σκούπα  usb *ζεσταίνει τον καφέ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

Προσωπικά στοιχεία µπορεί να είναι   το ονοµατεπώνυµό µας,  η διεύθυνση του σπι-
τιού µας, το τηλέφωνό µας ή ακόµη και άλλα στοιχεία αν συνδυαστούν. Το σχολείο
µας, η τάξη µας, οι φίλοι µας, το φύλο µας και η ηλικία µας, δεν είναι δύσκολο να
συνδυαστούν και να µας προσδιορίσουν. Οι προσωπικές µας συνήθειες, τα στοιχεία
των  συγγενών µας, είναι όλα προσωπικά µας δεδοµένα, και φυσικά τα οικονοµικά
στοιχεία της οικογένειάς µας, όπως για παράδειγµα πόσα χρήµατα  βγάζει το κάθε
µέλος της  ή περιστατικά που έχουν να κάνουν µε την υγεία αποτελούν ευαίσθητα
προσωπικά δεδοµένα, που δεν πρέπει ποτέ να αποκαλύπτουµε στο διαδίκτυο.
Γιατί δεν πρέπει να αποκαλύπτουµε τα προσωπικά µας δεδοµένα;
Ο πιο βασικός λόγος είναι ότι κάποιοι ενδιαφέρονται να συγκεντρώσουν πληροφο-
ρίες για εµάς, ώστε να αποτελέσουµε αποδέκτες των διαφηµιστικών τους µηνυµά-
των ή των υπηρεσιών που προσφέρουν. Έτσι κάποιοι προσδιορίζουν
συγκεντρώνοντας πολλές πληροφορίες για εµάς, τις συνήθειές µας, τι µας αρέσει και
τι όχι, µε αποτέλεσµα να γινόµαστε στόχος   διαφήµισης, την οποία είναι δύσκολο να
αποφύγουµε. Ακόµη πιο επικίνδυνα γίνονται τα πράγµατα όταν αποκαλύπτουµε τα
προσωπικά µας στοιχεία σε αγνώστους, γιατί µπορεί να µας εκµεταλλευτούν, απει-
λώντας να αποκαλύψουν τα στοιχεία µας και σε άλλους.
Το ίντερνετ προσφέρει εύκολη και παγκόσµια επικοινωνία και κάνεις φίλους από όλο
τον κόσµο.

Είναι αληθινές αυτές οι φιλίες; Οι µόνες αληθινές φιλίες βρίσκονται στην πραγµατική
ζωή και δοκιµάζονται στον πραγµατικό κόσµο και τον πραγµατικό χρόνο. Το ίντερ-
νετ µας δίνει την δυνατότητα να κάνουµε “φίλους”, όµως πρέπει να είµαστε πολύ
προσεκτικοί µαζί τους. Γιατί ποτέ όταν επικοινωνούµε µέσω ίντερνετ δεν ξέρουµε
ποιος είναι στην άλλη άκρη της γραµµής και µας απαντάει. Μπορεί να είναι ένας µα-
θητής, µπορεί όµως να είναι και κάποιος µεγαλύτερος που προσπαθεί να µας γνω-
ρίσει και να µας παρασύρει.
Στο ίντερνετ δεν κατεβάζουµε παράνοµα τραγούδια και παράνοµες ταινίες. Το δω-
ρεάν δεν είναι πάντα νόµιµο.
Κυκλοφορούν πολλά προγράµµατα για κατέβασµα µουσικής ή ταινιών δωρεάν, αλλά
πρέπει να ξέρουµε ότι τα προγράµµατα αυτά, µπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή
µας, και τελικά να µας κοστίσουν ακριβότερα από την νόµιµη αγορά µιας ταινίας ή
ενός τραγουδιού.
Και το πιο σηµαντικόσηµαντικό:
Στο ίντερνετ προσέχουµε πάντοτε τις φωτογραφίες που ανεβάζουµε  και τι  γρά-
φουµε για µας. ∆ιότι το υλικό που ανεβαίνει στο ίντερνετ µένει για πάντα εκεί, αφού
ακόµη και αν το κατεβάσουµε µόνοι µας, αυτό µπορεί να έχει αντιγραφεί και κατέ-
βει σε δεκάδες ή χιλιάδες υπολογιστές στον παγκόσµιο ιστό . Το ιντερνετ είναι το
µέλλον ας ταξιδέψουµε σε αυτό µε ασφάλεια.                                             

ΠΠΛΛΟΟΥΥΤΤΩΩΝΝΑΑΣΣ
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Every day at 7 o’clock my mother wakes me up. Then I eat breakfast get ready for school. When I re-
turn home from school I eat lunch and then I play with my cats or I watch TV.

In the evening I have lessons, so when I finish them I get back home. Then I wear my pyjamas I watch
TV for a while and at 10 o’clock I go to bed.

Alexandra Badinaki E’1 

On Saturday morning I do my home-
work and I play the piano. Someti-

mes I watch TV at 13:30. Then I read a
book. In the evening I usually meet my
friends. Then I eat dinner. I go to bed at
11:30. It’s a beautiful day!

Veroniki Dafermaki E’1

My name is Evi and I’m ten years old. I get up
at seven o’clock every morning. I eat my bre-

akfast and I go to school. 
At school we learn Maths, English, Greek Lan-
guage, Physical Education, Science, German, Ge-
ography, History, Music and Art .School starts at
8:10 and finishes at 1:15 or 2:00. My favourite sch-
ool subjects are Maths and Physical Education. 
When I get home from school I do my homework
and I have an English lesson . I play with my bro-
ther. I like reading ”Harry Potter “.
In my spare time I like watching TV and I play
football with my friends. 
Before I go to bed, I like watching Greek pro-
grams with my family. I like watching football
and basketball matches, too. Sometimes I like
reading books. At nine o’clock I go to bed!! 

Evi Ouranou E’1

My name is Joanna and I am 10 years old. I get up at 7 o’clock every
morning. I have breakfast and then I go to school.

At school we learn Physical Education, Art, Music, English, Geogra-
phy, History, Religion, Greek Language and German. School starts at
8:10 and finishes at 1:15 or 2:00. My favourite subjects are Physical
Education, Music, Art and Science.

When I go home from school I do my homework. I have an English lesson, a
traditional dance lesson, I play the keyboards and I have a computer lesson. Before I go

to bed I watch some TV or I play computer games.
Joanna Savvaki E’1 

My name is Flora and I’m 10 years old. I get
up at 7 every morning. I drink my milk. Then

I go to school.
At school we learn Greek Language, Maths, Ge-
ography, History, Science, Religious Studies,
Art, Music, Physics and Physical Education.
When I go home from school I play Polo, I do
my homework and English homework and I go
to bed. On my bed I read books.
Also I play the guitar, I play with my friends
and I play many games in my house and out of
my house and I have English lessons.

Flora Kyriakaki E’2 

My name is Amalia. I am 10 years old. I get up at 7:00 every morning.
I have breakfast and then I go to school.

At school we learn Greek Language, Maths, Geography, History, En-
glish, Science, Religious studies, Art, Music, Physical Education and
French. School starts at 1:15 and ends at 2:00. In school we have all
subjects!!!!!!!!!
When I get home from school I do my homework I play the piano
and the flute. I like readings SCOOBY-DOO. In my spare time I read
books!!!!!!!!!
Before I go to bed I watch television. I like to watch Uri Geller and
Top model. At 10:00 I go to bed!!!!!!!!!!!!!
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!

Amalia Palieraki E’2

A Day in my Life
ANGELINA JOLIE

- We are very happy to have
such a famous person here
today.
I am always happy to talk
about acting with children!
- Where are you from?
I am from Los Angeles in Ca-

lifornia.
- Do you like your job?
Yes! Of course! I love it.
- Please talk to me about your family.
OK. My father’s name is Jon Voight and my mum is
from Chicago and she can speak French.
- When is your birthday?
My birthday is on 4th of June. 
- Thank you.It was a pleasure having you here.

Flora Kyriakaki E’2

MICHAEL
JACKSON

Amalia  - Hi! My name is
Amalia and I want to ask you
4 questions. Are you ready?
Michael  - Yeah! 
Amalia   - So, what do you do

on Saturday and Sunday?
Michael - I read my book and relax on my bed.
Amalia - Do you like cinema?
Michae - Oh yeah! I love cinema!
Amalia - What is your hobby?
Michael - It’s singing. I love singing.
Amalia - Do you sing every day? 
Michael - Sometimes.
Amalia - Thank you! It was a pleasure having you

here.

Amalia Palieraki E’2

ANNA VISSI           

Stavroula:
Hi Anna Vissi. How are you?
Anna Vissi:
I’m fine, thank you.
Stavroula:
How many children have you
got?

Anna Vissi: I have got one daughter, Sophia.
Stavroula: How old are you?
Anna Vissi: I’m fifty two years old.
Stavroula: Do you drive a car?
Anna Vissi: No, I don’t.
Stavroula: Do you speak French?
Anna Vissi: Yes, I do speak French very well.
Stavroula: Do you play football?
Anna Vissi: Yes, I play football with my daughter

and my husband.
Stavroula: OK! Goodbye and good night.
Anna Vissi: OK! Bye!

Stavroula Papadaki E’2

VICTOR VALDES

PPeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn
FFuullll  nnaammee
Victor Valdés  Arribas 
DDaattee  ooff  bbiirrtthh
14 January 1982  (age 28) 
PPllaaccee  ooff  bbiirrtthh L’Hospitalet
de Llobregat, Spain 

HHeeiigghhtt 1.83 m (6 ft 0 in)
Playing position Goalkeeper  Number No 1

Evi: We are very happy to have such a famous
person here today.

Victor: I am always happy to talk about sports.
Evi: Victor Valdes how did you become so fa-

mous?
Victor: I practice 7 hours every day.
Evi: I know that you play football in Spain.

Which is your playing team?
Victor: My team is Barcelona.
Evi: Is it good for an athlete to eat healthily?
Victor: Yes, it is very important.
Evi: What do you do in the evenings?
Victor: I always practice in the evenings.
Evi: Thank you. It was my pleasure having you here.

Evi Ouranou E’1

FILIPPO
INZAGHI
(MILAN)

Loukas:
Hi! What’s your name?
Filippo:
My name is Filippo Inzaghi.

Loukas: In which team do you play?
Filippo: I play in Milan.
Loukas: How old are you?
Filippo : I am 37 years old.
Loukas: Where are you from?
Filippo: I am from Italy.
Loukas: Are you happy with your team?
Filippo: Yes, very much.
Loukas: From which team did you start?
Filippo: I srarted playing football from Milan.
Loukas: I thank you for the interview!

Loukas Xadzidakis E’1

DIMITRIOS
SALPIGIDIS

V.: Hello Mr. Salpigidis!
S.: Hello!
V.: How old are you?
S.: I am twenty nine years

old.
V.: Where are you from?
S.: I am from Thessaloniki.
V.: How many years have you been playing with Pa-

nathinaikos?
S.: I have been playing for four years with Panathi-

naikos.
V.: Nice to meet you. Thank you for the Interview!

Vaggelis Kiourtsidakis  E’1

BEYONCE

- Hello Beyonce, how are
you?
I am fine, thank you.
- Ok tell me about you.
I drive a car. I have got a big
car, I eat healthily and I sing
well.

- You are beautiful. People tell that you are thin and
you have a nice body.
Thank you. Now I am going to go to New York to sing!

Vaggelio Sarrou E’2

ELENA
KOUNTOURA 

Aspasia – We are very happy
to have you here today!
Elena – I am always happy
to talk with you!
Aspasia – First of all, we

knew you as a top model. I
think that it was a very difficult life. Is it true?
Elena – Yes, I think that it was too difficult!
Aspasia – Why?
Elena – Because I had to do many photographs.
Aspasia – Now you are in Nea Dimokratia as I know. 

how do you feel?
Elena – I feel great!
Aspasia – What do you have to recommend to young

girls who start modeling?
Elena – You have to try hard to do very beautiful

photographs.
Aspasia – Thank you! It was a pleasure having you

here! 
Aspasia Robola E’2

ZLATAN
IBRAHIMOVIC

Interviewer:
We are very happy to have
such a famous person here
today.
Zlatan:

I am very happy,too.
Interviewer: How did you become so popular?
Zlatan: I practise a lot, I obey my coach, Josef

Guardida and I am careful with my nu-
trition.

Interviewer: How did you feel when your team won
all these cups?

Zlatan: I was very happy because we won the
Champions League, the Spanish Lea-
gue the Super Cup and the European
Cup and we became the first team
that won all these cups. 

Interviewer: Do you like your new team, Barcelona?
Zlatan: I think that the Spanish Championship

is more difficult than the Italian one.I
find it difficult but I like my new team.

Kostis Gasparakis E’1

I N TERV IEWS
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AAllll  tthhaatt  gglliitttteerrss  iiss  nnoott  ggoolldd..
Ό,τι λάµπει δεν είναι χρυσός. 

BBeeaauuttyy  iiss  iinn  tthhee  eeyyeess
ooff  tthhee  bbeehhoollddeerr..

Η οµορφιά είναι στα µάτια
αυτού που βλέπει.

CCuurriioossiittyy  kkiilllleedd  tthhee  ccaatt..
Η περιέργεια σκότωσε την γάτα.

OOnnccee  bbiitttteenn,,  ttwwiiccee  sshhyy..
Όποιος καεί στο χυλό
φυσάει και το γιαούρτι.

OOuutt  ooff  ssiigghhtt,,  oouutt  ooff  mmiinndd..
Μάτια που δεν βλέπονται
γρήγορα λησµονιούνται.

AA  ffrriieenndd  iinn  nneeeedd
iiss  aa  ffrriieenndd  iinnddeeeedd..

Ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται.

TThheerree  iiss  nnoo  uussee  ccrryyiinngg
oovveerr  ssppiilltt  mmiillkk..

∆εν έχει ουσία το να κλαις
πάνω από χυµένο γάλα.

TTiimmee  iiss  mmoonneeyy..
Ο χρόνος είναι χρήµα.

WWhheerree  tthheerree’’ss  wwiillll,,  tthheerree’’ss  aa  wwaayy..
Όπου υπάρχει θέληση,
τρόπος βρίσκεται.

WWhheenn  tthhee  ccaatt  iiss  aawwaayy
tthhee  mmiiccee  wwiillll  ccoommee  oouutt  aanndd  ppllaayy..

Όταν λείπει η γάτα,
χορεύουν τα ποντίκια.

John Fotopoulos & Nick Xadzopoulos, ΣΤ΄2

IDIOMS
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Παραδοσιακά
Επαγγέλµατα

Η ζυµώστρα

Στην ευέλικτη ζώνη κάναµε µια εργασία για τα πα-
ραδοσιακά επαγγέλµατα που χάνονται. Ένα από
αυτά είναι η ζυµώστρα. 
Στην εποχή µας το ψωµί το φτιάχνει ο φούρναρης
µε τη ζυµωτική µηχανή και το ψήνει στον ηλε-
κτρικό φούρνο. Στα παλιά τα χρόνια το ψωµί το
έφτιαχνε η ζυµώστρα. Στην αρχή έφτιαχνε το προ-
ζύµι και το σκέπαζε µέχρι το πρωί. Την άλλη µέρα
άρχιζε το ζύµωµα, άφηνε το ζυµάρι να φουσκώ-
σει και µετά έπλαθε το ψωµί. Καθάριζε το ξυλό-
φουρνο στην αυλή του σπιτιού της, τον άναβε και
έψηνε το ψωµί.
Μαζί µε την τάξη µου και την κυρία µου πήγαµε
στο ΚΑΠΗ. Μια γιαγιά που ήταν ζυµώστρα µας
έδειξε πως φτιάχνεται το ψωµί. Όλοι µαζί φτιά-
ξαµε µικρά στρογγυλά ψωµάκια και τα στολίσαµε
µε ζυµαρένια στολίδια. Τα στολίδια τα κολάγαµε
πάνω στο ψωµί µε ρακί. Αυτό το ψωµί ήταν πιο
νόστιµο από αυτό που αγοράζω.

Γιώργος Αστρινάκης, Β1

ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  ττηηςς  ∆∆΄́  ττάάξξηηςς  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  εεννόόςς
ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  γγιιαα  ττηηνν  υυγγιιεειιννήή  δδιιααττρροοφφήή

ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσαανν  µµιιαα  έέρρεευυνναα  γγιιαα  ττιιςς  δδιιααττρροοφφιικκέέςς
σσυυννήήθθεειιεεςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  µµααςς::

∆∆όόθθηηκκεε  ττοο  ππααρραακκάάττωω  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο  ::

ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΤιι  ττρρώώννεε  τταα  ππααιιδδιιάά  σσήήµµεερραα

ΕΕρρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο
Γράψε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο κουτάκι!

• Τρως πλήρες πρωινό πριν ξεκινήσεις για το σχολείο; 

• Τρως παραπάνω από 3 φρούτα τη µέρα;

• Aγοράζεις κάθε µέρα προϊόντα όπως πατατάκια,
γαριδάκια ,γκοφρέτες κ.ά. ; 

• Τρως παραπάνω από 3 γλυκά τη µέρα;

• Τρως απ’ έξω πάνω από 3 φορές τη βδοµάδα;

• Κάνεις κάποιο άθληµα;

• Τρως συχνά µπροστά στη τηλεόραση; 

• Πίνεις αναψυκτικά (κόκα κόλα, σπράιτ….)

• Τρως κρέας πάνω από 4 φορές την εβδοµάδα;

• Σου αρέσουν τα όσπρια;

58 στα 100 παιδιά απάντησαν θετικά στην 1η ερώτηση.
Το πρωινό είναι από τα πιο σηµαντικά γεύµατα της
µέρας, ειδικά για τα παιδιά που βρίσκονται σε περίοδο
ανάπτυξης. Σύµφωνα, µάλιστα, µε έρευνες επηρεάζει
και τη σχολική τους επίδοση .
58 στα 100 παιδιά τρώνε παραπάνω από 3 φρούτα τη
µέρα. Τα φρούτα προσφέρουν πολλές βιταµίνες και
µας χαρίζουν οµορφιά και υγεία! Προσθέστε ,λοιπόν,
περισσότερα φρούτα στο διαιτολόγιό σας.
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις απαν-
τήσεις των µαθητών οι 95 στους 100 δεν αγοράζουν
κάθε µέρα ανθυγιεινά προϊόντα όπως γαριδάκια κ.ά.
Μόνο 4 στα 100 παιδιά τρώνε παραπάνω από 3 γλυκά
τη µέρα. Βλέπουµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
παιδιών του σχολείου µας γνωρίζει ότι τα γλυκά πε-
ριέχουν πολλά λιπαρά και χαλάνε τα δόντια . 
13 στα 100 δεν τρώνε απ’ έξω πάνω από 3 φορές τη

βδοµάδα. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν κατανοήσει ότι το
σπιτικό φαγητό είναι πιο υγιεινό.
66 στα 100 παιδιά κάνουν κάποιο άθληµα. Σηµαίνει
ότι τα περισσότερα παιδιά του σχολείου γνωρίζουν ότι
η γυµναστική µας βοηθά να έχουµε ένα υγειές σώµα.
39 στα 100 παιδιά τρώνε συχνά µπροστά στη τηλεό-
ραση. Ευτυχώς τα περισσότερα το αποφεύγουν! 
39 στα 100 παιδιά πίνουν αναψυκτικά. Τα αναψυκτικά
είναι βλαβερά , επειδή έχουν πολλές θερµίδες και
πολλή ζάχαρη και χαλάνε τα δόντια µας! 
21 στα 100 τρώνε κρέας πάνω από 4 φορές την εβδο-
µάδα. Συνίσταται να τρώµε κρέας περίπου δύο φορές
την εβδοµάδα! 
Σε 79 από τα 100 παιδιά αρέσουν τα όσπρια. Αυτό
είναι πολύ καλό! Τα όσπρια έχουν τα απαραίτητα συ-
στατικά που µας κάνουν δυνατούς , ενώ έχουν πολύ
λίγα λιπαρά γι’ αυτό και δεν παχαίνουν!

My name is Stella and I am 11 years old. The official
name of my country is Greece or Hellas. Greece has
a lot of islands and I live on the biggest island of
Greece, Crete. I live in a town called Rethymno.
The land is mostly mountainous but it has also be-
autiful villages. Crete is very famous for its olive
trees.
The sea between Crete and the mainland is called
Aegean Sea.
The weather is not actually too bad in winter. It rains
and there is a strong wind but the temperature does
not drop below zero. The summer is fantastic, not
very hot.
Greece has become multilingual in the last few
years people from all over the world come to live
and work here. They speak Greek but also their mo-
ther’s tongue.
I love to live on Crete because it is a beautiful is-
land with nice and friendly people and the weather
is very nice most of the time! 

Stella Vantaraki ΣΤ’1

We are Antonia and Maria and we are 11 years old.
Our country is Greece and it borders with Albania
Scopia and Bulgaria.
The country has got a lot of mountains, hills and
plains. The most famous river in Greece is Pinios,
The weather in our country is usually warm and
sunny. Only in winter the weather is sometimes
rainy.
Here in Greece there are people from other coun-
tries. You can see people from Albania Bulgaria and
Germany.
We think that it is exciting to live in Greece. It is the
most beautiful country in the world!

Antonia Aggelaki & Maria Vassilaki, ΣΤ’1

My name is George and I am 10 years old . I come
from Rethymno, Creta. The official name of my co-
untry is Greece and it includes the islands of the Ae-
gean and the Ionian Sea. Greece is a peninsula.
The country is mostly mountainous in Epirus but

with hills in Peloponissos and Creta. Rivers flow
across Macedonia.
The weather is warm in winter and hot in summer.
The people of Greece are multicultural and come
from different countries. They can speak Greek and
their mother’s tongue as well.
I think it is exciting to live in Greece because it is

a beautiful country.

George Vassilas ΣΤ’1

MY COUNTRY AND MY ISLAND

Το Βενετσιάνικο θαλάσσιο φρούριο που βρίσκεται
στην είσοδο του παλιού λιµανιού του Ηρακλείου.
Χτίστηκε από τους Βενετούς πριν την κατασκευή
της νέας οχύρωσης, µε σκοπό να προστατεύει το
λιµενοβραχίονα και το λιµάνι. Την τελική του µορφή
παίρνει µεταξύ 1523-1540 αντικαθιστώντας άλλη
κατασκευή που καταστράφηκε από σεισµό. Έχει δε-
χτεί επανειληµµένες επισκευές εξαιτίας της ορµητι-
κής δύναµης της θάλασσας που προξενούσε
ανέκαθεν φθορές στην τοιχοποιία και στη θεµε-
λίωση του. Είναι χτισµένο από ογκολίθους και απο-
τελείται από δύο ορόφους. Στο ισόγειο υπάρχουν
26 διαµερίσµατα που χρησιµοποιούνταν ως κατοι-
κίες των καπετάνιων ή ως αποθήκες τροφίµων και
πολεµοφοδίων. Στον επάνω χώρο υπάρχουν επάλ-
ξεις για την τοποθέτηση κανονιών. Τα ανώτερα τµή-
µατα και η βάση του µιναρέ αποτελούν τούρκικες
επεµβάσεις. Εξωτερικά, στις κύριες πλευρές του
φρουρίου δεσπόζουν οι ανάγλυφες πλάκες µε το
λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, το σύµβολο της Βενε-
τίας. Κατά την τουρκοκρατία στου σκοτεινούς και
υγρούς χώρους του βασανίστηκαν και φυλακίστη-
καν οι Κρητικοί επαναστάτες. Σήµερα ο χώρος είναι
επισκέψιµος και  κατά την καλοκαιρινή περίοδο
χρησιµοποιείται για διάφορες πολιτιστικές εκδη-
λώσεις (εκθέσεις, µουσική, θέατρο).

ΣΣΠΠΙΙΝΝΑΑΛΛΟΟΓΓΚΚΑΑ
Η Σπιναλόγκα είναι ένα µικρό νησάκι το οποίο κλεί-
νει από τα βόρεια τον κόλπο της Ελούντας στην
Επαρχία Μεραµπέλου, του νοµού Λασιθίου Κρήτης.
Το αρχαίο του όνοµα ήταν Καλυδών αλλά µετά την
κατάληψη του από τους Ενετούς ονοµάσθηκε Σπι-
ναλόγκα. Οχυρώθηκε άριστα από τους Ενετούς
τόσο από κατασκευαστικής και αρχιτεκτονικής
άποψης όσο και από απόψεως αισθητικής του
όλου τοπίου που και σήµερα ακόµα διατηρεί την
αξεπέραστη οµορφιά του. 

ΛΛΕΕΠΠΡΡΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ::  11990055--  11995577
Το 1905 χρησιµοποιήθηκε ως λεπροκοµείο όπου
οδηγήθηκαν όλοι οι λεπροί της Κρήτης, οι οποίοι
πρώτα βρίσκονταν αποµονωµένοι στη «Μισκινιά»,
έξω από το Ηράκλειο και ήταν εστία µολύνσεως
και για τον υπόλοιπο λαό

ΟΟ  ΒΒΕΕΝΝΕΕΤΤΣΣΙΙΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΦΦΡΡΟΟΥΥΡΡΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΦΦΟΟΡΡΤΤΕΕΤΤΖΖΑΑΣΣ
Το φρούριο της Φορτέτζας είναι κτισµένο πάνω στο
λόφο του Παλαιοκάστρου, στα δυτικά της σηµερι-
νής πόλης. Στο λόφο αυτό υπήρχε η ακρόπολη της
αρχαίας Πόλης της Ρίθυµνας και το Ιερό της Ροκ-
καίας Αρτέµιδος. Το 1573 θεµελιώθηκε η Φορτέτζα,
πάνω στο λόφο του Παλαιοκάστρου. Σκοπός της
κατασκευής της ήταν να περιλάβει όλες τις κατοι-
κίες της πόλης κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Οι ερ-
γασίες στο χώρο της Φορτέτζας ολοκληρώθηκαν
γύρω στο 1580. Σήµερα  το φρούριο της Φορτέτζας
αποτελεί το πιο σηµαντικό µνηµείο στο Ρέθυµνο.

ΦΦΡΡΟΟΥΥΡΡΙΙΟΟ  ΦΦΙΙΡΡΚΚΑΑ
Στη βορειοδυτική άκρη του λιµανιού των Χανίων βρί-
σκεται ένα φρούριο που διατηρεί το τουρκικό όνοµα
Φίρκα και κατασκευάστηκε για αν προστατεύει την
είσοδο του λιµανιού. Μια αλυσίδα από το Φίρκα
µέχρι τη βάση του Φάρου έκλεινε το λιµάνι σε περί-
πτωση πολιορκίας. Εσωτερικά ο χώρος ήταν διαφο-
ρετικός µε στρατώνες και αποθήκες πολεµικού
υλικού. Στο µέσο περίπου  της αυλής υπάρχει µε-
γάλη δεξαµενή που συγκέντρωνε τα νερά από τις στέ-
γες. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και µέχρι σχετικά
πρόσφατα, ο Φιρκάς χρησιµοποιήθηκε ωα στρατώ-
νας αλλά και ως φυλακή. Στο γωνιακό πυργίσκο του
φρουρίου υψώθηκε την πρώτη ∆εκεµβρίου 1913 σε
επίσηµη τελετή η Ελληνική σηµαία της Ένωσης της
Κρήτης µε την Ελλάδα. Παρόντες ήταν ο τότε βασι-
λιάς Βενιζέλος, ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, οι επι-
ζώντες αγωνιστές οπλαρχηγοί των κρητικών
επαναστάσεων και πλήθη κόσµου. Στην εποχή µας,
τιµάται κάθε χρόνο η επέτειος αυτή, µε την διοργά-
νωση παρόµοιας τελετής και αναρτάται συµβολικά
και πάλι η ελληνική σηµαία στον ιστό του φρουρίου. 

Φέτος στο µάθηµα της Ιστορίας, µάθαµε για
τα Βενετσιάνικα Κάστρα της Κρήτης και επειδή είµαστε

περίεργοι, συγκεντρώσαµε κάποιες πληροφορίες για αυτά.

Βενετσιάνικα Κάστρα της Κρήτης
15

ΣΣ ύύ µµ φφ ωω νν αα   µµ εε   ττ ιι ςς   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς   ττ ωω νν   ππ αα ιι δδ ιι ώώ νν   ::

ΜΜππρράάββοο  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  1155οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΡΡεεθθύύµµννοουυ!!
ΗΗ  έέρρεευυννάά  µµααςς  έέδδεειιξξεε  ππωωςς  γγεεννιικκάά  ττρρώώττεε  σσωωσσττάά!!  ΝΝαα  σσυυννεεχχίίσσεεττεε  έέττσσιι!! Φλώρα Κυριακάκη, Ε2



16

Ο µικρός Κωστάκης θέλει να µάθει τι σηµαίνουν οι άγνωστες λέξεις:
- Μαµά, τι πάει να πει κληρονοµικότητα;

- Αυτό που σου δίνουµε εγώ και ο µπαµπάς σου.
- Κατάλαβα!!!

Έτσι ο Κώστας έγραψε στο τετράδιο του: Κληρονοµικότητα = πολύ ξύλο!!!!

-Αντώνη, πες µου τον πληθυντικό της λέξης βρέφος.
-τα δίδυµα, κύριε.

- Κωστάκη, µην τρως βιαστικά! Θα πνιγείς!!
- µη φοβάσαι, µαµά. Ξέρω καλό κολύµπι!!!!

∆άσκαλος: Για πες µου Γιάννη, πόσο κάνει 8-8;
Γιάννης: δεν ξέρω κύριε.

∆άσκαλος: για σκέψου λίγο. Αν έχω 8 κεράσια και φάω  και τα 8, τι θα µου µείνει;
Γιάννης: τα κουκούτσια, κύριε!!

-τοτέ, πες µας µια λέξη µε τρία «ου»
-µπουφάν, κυρία!!

-µα αυτή δεν έχει τρία «ου», πού είναι τα άλλα δυο;
-στην κουκούλα, κυρία!!

-ποιος είναι ο Παρατατικός του ρήµατος «ξυπνώ»;
- κοιµόµουν!!!!

∆άσκαλος; Αυτό τον καιρό, Μαίρη, οι εκθέσεις σου είναι καλύτερες. Μπο-
ρείς να µου πεις το γιατί;

Μαίρη: Μάλιστα κυρία. Η µαµά µου λείπει ταξίδι και τις γράφω µόνη µου.

∆άσκαλος: Γιατί, Κώστα, ζωγράφισες τη θάλασσα µε κόκκινο χρώµα;
Κώστας: γιατί είναι η ερυθρά θάλασσα, κύριε!!!!

Η δασκάλα ρωτάει στην τάξη:
- τι σηµαίνει παιδιά η λέξη ∆ΕΗ:

Η µικρή Αννούλα, αν και δεν ήταν σίγουρη, απαντάει:
- ∆ΕΗ κυρία σηµαίνει ∆εν Έχουµε Ηλεκτρικό!!

- Μπράβο Αννούλα, πολύ έξυπνη απάντηση. Ποιος θα µου πει τώρα τι
σηµαίνει ΟΤΕ;

Πετάγεται ο Τοτός και λέει:
Να σας πω εγώ, κυρία. ΟΤΕ σηµαίνει Ούτε Τηλέφωνο Έχουµε!!!!

∆ασκάλα: δεν µου λες, Μαρία, πώς λέγονται οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης;
Μαρία: Θεσσαλονικιώτες, κυρία.

∆ασκάλα: και οι κάτοικοι του νησιού Κω:
Μαρία: Κώτες, κυρία!!!!

ΤΤοο  κκααλλοοκκααίίρριι
Το καλοκαίρι που θα ΄ρθει
Θα ΄ναι  ξανθό γεµάτο στάχια
Πέρνα ξανά απ΄ της ζωής µας
τα µονοπάτια.

Παγωτά, θάλασσα, παιχνίδια
Να της ζωής
το πιο όµορφο στολίδι.

ΣΣττοο  δδιιάάσσττηηµµαα
Αχ, πόσο θα ΄θελα
να φτάσω ως τη σελήνη
Στα άστρα, στους πλανήτε
να πετώ.

Να τραγουδώ εκεί ψηλά
Για το φεγγάρι και τα αστέρια.
Να κοιτώ αστερισµούς
Και να έχω φίλους εξωγήινους.

Ένα µυστήριο βρίσκετε εκεί ψηλά
Στο διάστηµα και στα άστρα.

Πέφτει ένα αστέρι, αχ!
Τι να ευχηθώ;
Α, ξέρω!
Αχ, σε παρακαλώ
στο διάστηµα να βρεθώ!!

Αµαλία Παλιεράκη, Ε2

ΑΑΝΝΕΕΚΚ∆∆ΟΟΤΤΑΑ

Γρηγόρης Ξηράκης, ∆2

Στέλλα Κατσούλη, ∆2

Αντιγόνη Καραγιαννάκη , Β1

ΘΘΕΕΛΛΩΩ  ΝΝΑΑ  ΞΞΕΕΡΡΩΩ……
ΓΓιιααττίί  η αγελάδα κάνει «µου» και όχι «τσα τσα..»
ΓΓιιααττίί  τα αστέρια τρεµοσβήνουν
ΓΓιιααττίί  στο σχολείο µαθαίνουµε γράµµατα
ΓΓιιααττίί  δεν µπορώ να δω τον ήλιο από κοντά
ΓΓιιααττίί  η κότα έχει φτερά
ΓΓιιααττίί  έχουµε δάχτυλα στα πόδια
ΓΓιιααττίί  τα αεροπλάνα πετάνε χωρίς να πέφτουν
ΓΓιιααττίί  η γη µας είναι στρογγυλή
ΓΓιιααττίί  ο βάτραχος πηδάει από νούφαρο σε νούφαρο
ΓΓιιααττίί  δεν τελειώνουν ποτέ οι αριθµοί
ΓΓιιααττίί  το φεγγάρι είναι µερικές φορές στρογγυλό και άλλες µισό
ΠΠοοιιοοςς έφτιαξε τα χρώµατα

Τάξη Β1

ΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ

11.. Αν και θρόνος µου ταιριάζει, η
θέση µου είναι στο περβάζι. Τι
είµαι;

22.. Σε τι µοιάζει το τριαντάφυλλο και το άλογο;
33.. Ήλιος δεν είναι , ακτίνες έχει, πόδια δεν έχει και όµως τρέχει. Τι είναι;

44.. Τόσο βαρύ σαν σίδερο, τόσο γλυκό σα µέλι µήτε στο χέρι πιάνεται µήτε στη τσέπη
µένει. Τι είναι;

55.. Ποιανού η µύτη δεν έχει ποτέ συνάχι;
Οικονοµάκης Γρηγόρης, Γ3

Απαντήσεις:   1. Βασιλικός   2. Έχουν και τα δυο πέταλα   3. Το ποδήλατο   4. Ο ύπνος   5. Του µολυβιού

ΑΑΙΙΝΝΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ

∆άσκαλος:
Τοτό, για κλίνε µου το

ρήµα τρέχω.
Τοτός:

τρέχω, έπεσα, χτύπησα,
έκλαψα, σηκώθηκα!!ΟΟ  ααέέρρααςς

Πόσο αλλάζει ο αέρας
Πότε κρύος, πότε ζεστός
Πότε ήρεµος
και καταστροφικός
Αλλά και γλυκός.
Με τρυφεράδα
σου χαϊδεύει τα µαλλιά.
Ο αέρας φυσάει
Κρύα, ζεστά
Πότε έρχεται από το βοριά
Πότε από το νοτιά
Και θα µας κρατάει
Συντροφιά σε όλη τη χρονιά.

ΤΤοο  ααεερροοππλλάάννοο
Κοίτα εκεί ψηλά
Ένα αεροπλάνο
Πράσινο µε µαύρο.
Τι µεγάλα φτερά!
Με το στόµα ως τα αυτιά
∆ιάπλατα ανοιγµένα
τα φτερά
Τα αστέρια κυνηγά

ΑΑχχ!!  ΝΝαα  ήήµµοουυνν
ππεεττααλλοούύδδαα
Με πολύχρωµα φτερά
Πέρα δώθε πετά
Τα λουλούδια χαιρετά 
και γλυκά τους χαµογελά.
Αχ! Να ήµουν πεταλούδα
Όλη µέρα να πετάω
και σιγά να τραγουδάω
Ξέγνοιαστα να ζω
Ελεύθερα να πετάω
Ψηλά στον ουρανό.
Αχ! Να ήµουν πεταλούδα
Ελεύθερα να ζω,
Να πετάω
Ψηλά στον ουρανό!! 

Φλώρα Κυριακάκη, Ε2

ΤΤοο  λλιιββάάδδιι
Το λιβάδι είναι καλό µε την πρασινάδα του, 
µε τα πουλιά, τα αγριολούλουδα του, τα δέντρα
του και τους λαγούς του.
∆ες τους αγρότες που καθαρίζουν τα χόρτα!
Άκου τα πουλιά που κελαηδούν!
Το λιβάδι µε όλα αυτά είναι ωραίο και υπέροχο….

ΗΗ  θθάάλλαασσσσαα
Η θάλασσα είναι όµορφη µε τα κοχύλια της
πάνω στη χρυσή άµµο. 
Στα βράχια της σπάνε τα δυνατά κύµατα και
φωλιάζουν τα θαλασσοπούλια. 
Βαρκούλες αρµενίζουν στο φως του φεγγαριού 
και τα παιδιά ξεκουράζονται στα αρµυρίκια µετά
το µεσηµεριανό τους µπάνιο.
Όµορφη είναι η θάλασσα,
Γαλάζια και ήρεµη,
Χρυσή και φεγγαρολουσµένη,
Μενεξεδιά όταν ο ήλιος βασιλεύει.

Ποιητική συλλογή τµήµατος Γ2




